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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 555/2011
af 6. juni 2011
om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den
fælles toldtarif
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 31,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 179/2009 af 5. marts
2009 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr.
2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den
fælles toldtarif (1) indførtes fuldstændig toldsuspension
for en periode på to år, for så vidt angår den fælles
toldtarifs autonome toldsatser for visse sort-hvide eller
andre monokrome monitorer og visse farvemonitorer,
der anvender LCD-teknik (flydende krystal) og henhører
under koderne 8528 59 10 og 8528 59 90 i den kombi
nerede nomenklatur (KN).

(2)

Af økonomiske og industripolitiske grunde er det i Unio
nens interesse at forlænge den autonome toldsuspension,
som indførtes ved forordning (EF) nr. 179/2009, med
seks måneder fra den 1. januar 2011.

(3)

Efter omstrukturering af position 8528 i KN er de pågæl
dende monitorer nu omfattet af KN-koderne 8528 59 10
og 8528 59 40. Toldsuspensionerne, som er fastsat ved
denne forordning, bør derfor vedrøre disse KN-koder.

(4)

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2) bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne forordning fastsatte suspensioner udgør en
videreførelse af de suspensioner, der er fastsat ved forord
ning (EF) nr. 179/2009, som udløb den 31. december
2010. Eftersom det ikke er i Unionens interesse, at der
sker en afbrydelse af toldbehandlingen af de monitorer,
der er omfattet af suspensionen, bør nærværende forord
ning finde anvendelse fra den 1. januar 2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I del II, afsnit XVI, kapitel 85, i bilag I til forordning (EØF) nr.
2658/87 foretages følgende ændringer:
1) Teksten i kolonne 3 for KN-kode 8528 59 10 affattes
således:
»14 (*)
___________
(*) Autonom toldsuspension til den 30. juni 2011 for sorthvide eller andre monokrome monitorer, der anvender
LCD-teknik (flydende krystaller) og er forsynet med enten
Digital Visual Interface (DVI)- eller en Video Graphics
Array (VGA)-konnektor eller begge dele, med en skærm
diagonal på 77,50 cm (30,5 tommer) eller derunder, med
et skærmformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10, med en
pixelopløsning på over 1,92 megapixels og med en
punktpitch på 0,3 mm eller derunder (Taric-kode
8528 59 10 10).«.
2) Teksten i kolonne 3 for KN-kode 8528 59 40 affattes
således:
»14 (*)
___________
(*) Autonom toldsuspension til den 30. juni 2011 for farve
monitorer, der anvender LCD-teknik (flydende krystaller)
og har en skærmdiagonal på 55,9 cm (22 tommer) eller
derunder og et skærmformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10
(Taric-kode 8528 59 40 40).«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 6. juni 2011.
På Rådets vegne
RÉTHELYI M.

Formand

(1) EUT L 63 af 7.3.2009, s. 1.
(2) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

