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(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 962/2006

ze dne 27. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství
pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 20. prosince 1996 přijala Rada nařízení (ES)
č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních
kvót Společenství pro některé zemědělské produkty
a průmyslové výrobky (1). Poptávka po dotčených
produktech a výrobcích ve Společenství by měla být
uspokojena za co nejpříznivějších podmínek. Proto je
třeba otevřít nové celní kvóty Společenství se sníženými
nebo nulovými celními sazbami pro náležité objemy,
aniž by se tím narušily trhy s těmito produkty a výrobky.

(2) Objem kvóty pro některé autonomní celní kvóty Spole-
čenství nestačí pokrýt potřeby výrobního odvětví Spole-
čenství pro probíhající kvótové období, a proto je třeba
tento objem zvýšit.

(3) Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být odpovída-
jícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 se doplňují kvóty uvedené
v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se
v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 objem celní kvóty pro
pořadové číslo 09.2986 stanoví na 14 315 tun.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2006.

Za Radu
předseda
J. PRÖLL
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(1) Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 151/2006 (Úř. věst. L 25, 28.1.2006, s. 1).



PŘÍLOHA

Pořadové číslo Kód KN Třídění
TARIC Popis zboží Objem kvóty

Celní
sazba
v rámci
kvóty
(v %)

Kvótové období

„09.2967 7011 20 00 30 Skleněná stínítka pro obra-
zovky s úhlopříčkou 63 cm
( ± 0,2 cm) od jednoho vněj-
šího kraje k druhému,
s propustností světla 56,8 %
( ± 3 %) a normalizovanou
tloušťkou skla 10,16 mm

150 000
jednotek

0 1.7.–31.12.2006

09.2976 ex 8407 90 10 10 Čtyřtaktové benzinové mo-
tory s obsahem válců nejvýše
250 cm3, určené k výrobě
sekaček na trávu položky
8433 11 (a) nebo žacích
strojů s motorem podpo-
ložky 8433 20 10 (1)

2,5 milionů
jednotek

0 1.7.2006–
30.6.2007

09.2977 2926 10 00 Akrylonitril 40 000 tun 0 1.7.–31.12.2006

09.2986 ex 3824 90 99 76 Směsi terciálních aminů
obsahující:
— nejméně 60 % hmotnost-

ních dodecyldimethyla-
minu,

— nejméně 20 % hmotnost-
ních dimethyl(tetradecy-
l)aminu,

— nejméně 0,5 % hmot-
nostních hexadecyl(dime-
thyl)aminu,

používané při výrobě amin-
oxidů (1)

14 315 tun 0 1.1.–31.12.2006

(1) Kontrola použití k tomuto zvláštnímu účelu se provádí podle příslušných právních předpisů Společenství.“
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