1996R2505 — CS — 01.01.2009 — 025.001 — 1
Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

►M2 COUNCIL REGULATION (EC) No 2505/96
of 20 December 1996
opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain
agricultural and industrial products ◄
(Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1)

Ve znění:
Úřední věstník
Č.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14
►M15
►M16
►M17
►M18
►M19
►M20
►M21
►M22
►M23
►M24
►M25
►M26
►M27
►M28
►M29
►M30
►M31
►M32

Commission Regulation (EC) No 1085/97 of 13 June 1997 (*)
Council Regulation (EC) No 1291/97 of 27 June 1997 (*)
Council Regulation (EC) No 2631/97 of 18 December 1997 (*)
Council Regulation (EC) No 1421/98 of 29 June 1998 (*)
Commission Regulation (EC) No 2151/98 of 7 October 1998 (*)
Council Regulation (EC) No 2780/98 of 17 December 1998 (*)
Council Regulation (EC) No 1350/1999 of 21 June 1999 (*)
Commission Regulation (EC) No 1644/1999 of 27 July 1999 (*)
Commission Regulation (EC) No 1969/1999 of 15 September 1999 (*)
Council Regulation (EC) No 2407/1999 of 8 November 1999 (*)
Nařízení Rady (ES) č. 2745/99 ze dne 17. prosince 1999
Council Regulation (EC) No 775/2000 of 13 April 2000 (*)
Council Regulation (EC) No 1263/2000 of 8 June 2000 (*)
Commission Regulation (EC) No 1501/2000 of 11 July 2000 (*)
Commission Regulation (EC) No 2255/2000 of 11 October 2000 (*)
Council Regulation (EC) No 2802/2000 of 14 December 2000 (*)
Council Regulation (EC) No 1142/2001 of 7 June 2001 (*)
Commission Regulation (EC) No 1963/2001 of 8 October 2001 (*)
Commission Regulation (EC) No 2182/2001 of 9 November 2001 (*)
Nařízení Rady (ES) č. 2559/2001 ze dne 17. prosince 2001
Nařízení Rady (ES) č. 1148/2002 ze dne 26. června 2002
Commission Regulation (EC) No 1578/2002 of 12 August 2002 (*)
Nařízení Rady (ES) č. 1824/2002 ze dne 8. října 2002
Nařízení Rady (ES) č. 2287/2002 ze dne 16. prosince 2002
Nařízení Komise (ES) č. 608/2003 ze dne 2. dubna 2003
Nařízení Rady (ES) č. 1078/2003 ze dne 16. června 2003
Nařízení Rady (ES) č. 226/2004 ze dne 10. února 2004
Nařízení Rady (ES) č. 1329/2004 ze dne 19. července 2004
Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004
Nařízení Rady (ES) č. 1151/2005 ze dne 15. července 2005
Nařízení Rady (ES) č. 151/2006 ze dne 24. ledna 2006
Nařízení Rady (ES) č. 962/2006 ze dne 27. června 2006

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

157
176
356
190
271
347
162
195
244
291
331
95
144
172
258
331
155
268
293
344
170
236
277
348
86
156
39
247
381
185
25
176

Strana

Datum

13
17
1
9
8
5
5
6
38
1
17
1
4
11
14
55
1
21
10
5
11
3
1
42
20
1
1
1
1
27
1
1

14.6.1997
4.7.1997
31.12.1997
4.7.1998
8.10.1998
23.12.1998
26.6.1999
28.7.1999
16.9.1999
13.11.1999
23.12.1999
15.4.2000
17.6.2000
12.7.2000
12.10.2000
27.12.2000
12.6.2001
9.10.2001
10.11.2001
28.12.2001
29.6.2002
4.9.2002
15.10.2002
21.12.2002
3.4.2003
25.6.2003
11.2.2004
21.7.2004
28.12.2004
16.7.2005
28.1.2006
30.6.2006

1996R2505 — CS — 01.01.2009 — 025.001 — 2
►M33
►M34
►M35
►M36
►M37

Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení
Nařízení

Rady
Rady
Rady
Rady
Rady

(ES)
(ES)
(ES)
(ES)
(ES)

č.
č.
č.
č.
č.

2014/2006 ze dne 19. prosince 2006
728/2007 ze dne 25. června 2007
1526/2007 ze dne 17. prosince 2007
556/2008 ze dne 16. června 2008
1362/2008 ze dne 18. prosince 2008

L
L
L
L
L

384
166
349
160
352

20
1
1
1
18

29.12.2006
28.6.2007
31.12.2007
19.6.2008
31.12.2008

1996R2505 — CS — 01.01.2009 — 025.001 — 3
▼B
▼M2
COUNCIL REGULATION (EC) No 2505/96
of 20 December 1996
opening and providing for the administration of autonomous
Community tariff quotas for certain agricultural and industrial
products
▼B
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména
na článek 28 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k tomu, že produkce Společenství, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, nepokryje požadavky zpracovatelského průmyslu Společenství; že následkem toho zásobování
Společenství těmito produkty bude do značné míry závislé na dovozu
ze třetích zemí; že je třeba postarat se o to, aby bylo Společenství
dotyčnými produkty zásobeno, a to za co nejpříznivějších podmínek;
že je proto třeba otevřít celní kvóty Společenství se sníženými nebo
nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy, aby nebyla nenarušena rovnováha trhu s těmito produkty ani rozběh a vývoj produkce
Společenství;
vzhledem k tomu, že všem dovozcům Společenství by měl být zajištěn
stejný a trvalý přístup k uvedeným kvótám a celní sazba stanovená pro
tyto kvóty by měla být uplatňována stejnoměrně pro všechny dovozy
dotyčných produktů do všech členských států až do vyčerpání kvóty;
vzhledem k tomu, že o otevření autonomních celních kvót rozhoduje
Společenství; že nic nebrání tomu, aby členské státy byly za účelem
zajištění účinnosti společné správy těchto kvót oprávněny čerpat
z objemů kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům;
že tato správní metoda vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými
státy a Komisí a Komise musí být zejména schopna sledovat tempo,
jakým jsou kvóty čerpány a podle toho informovat členské státy;
vzhledem k tomu, že výroba určitých průmyslových výrobků
ve Společenství v průběhu roku 1996 nebude nadále postačovat
potřebám zpracovatelského průmyslu; že zásobování Společenství
těmito výrobky bude proto do značné míry závislé na dovozu ze třetích
zemí; že je třeba postarat se neprodleně o nejnaléhavější potřeby Společenství, pokud jde zásobování dotyčnými produkty, a to za co nejpříznivějších podmínek;
vzhledem k tomu, že nařízením (ES) č. 3059/95 (1) otevřela Rada pro
rok 1996 celní kvóty pro některé zemědělské produkty a průmyslové
výrobky; že je třeba zvýšit objem kvóty pro ferochrom (pořadové číslo
09.2711), isopropyliden-bis (pořadové číslo 09.2859) a oscilátor (pořadové číslo 09.2939);
vzhledem k tomu, že stávající nařízení, kterými se otevírají autonomní
kvóty Společenství pro některé průmyslové výrobky a zemědělské
produkty ve velké míře navazovala na předchozí opatření; že v zájmu
racionálního uplatňování dotyčných opatření by tudíž bylo vhodné
neomezovat období platnosti tohoto nařízení, neboť jeho oblast působnosti může být přizpůsobena a produkty v případě nutnosti doplněny
nebo vyjmuty ze seznamu prostřednictvím dalšího nařízení Rady; že
převody nevyčerpaných množství z jednoho kvótového období do následujícího nejsou povoleny;
vzhledem k tomu, že změny kombinované nomenklatury a kódů Taric
nezpůsobují žádné podstatné změny; že z důvodu zjednodušení by mělo
(1) Úř. věst. L 326, 30.12.1995, s. 19. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1536/96
(Úř. věst. L 191, 1.8.1996, s. 16)
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▼B
být přijato opatření, na základě kterého by Komise mohla po obdržení
stanoviska Výboru pro celní kodex učinit nezbytné změny a technické
úpravy přílohy tohoto nařízení, včetně zveřejnění konsolidovaného
znění;
vzhledem k tomu, že tento postup by se měl rovněž použít v případě, že
se během kalendářního roku zjistí, že je zapotřebí zvýšit kvótu nebo
prodloužit kvótové období; že tato opatření se považují za dočasná
a jsou platná do konce příslušného kalendářního roku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
▼M24
1.
Dovozní cla pro zboží uvedené v přílohách I a III se v obdobích
zde stanovených a do výše zda stanovené pozastavují na úrovních
uvedených u jednotlivého zboží.
▼B

2.
V nařízení (ES) č. 3059/95 se tabulka uvedená v příloze
u pořadových čísel 09.2711, 09.2859 a 09.2939 nahrazuje tabulkou
uvedenou v příloze II tohoto nařízení.
Článek 2
Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise, která může za účelem
zajištění jejich účinné správy jakákoliv příslušná správní opatření.
Článek 3
Jestliže dovozce předloží v členském státě prohlášení s návrhem na
propuštění zboží do volného oběhu, včetně žádosti o preferenční výhody
pro produkt, na který se vztahuje toto, a pokud celní orgány toto prohlášení přijmou, čerpá dotyčný členský stát na základě oznámení Komisi
z objemu kvóty množství odpovídající jeho potřebám.
Žádosti o čerpání s vyznačeným datem přijetí uvedených prohlášení
musí být neprodleně předány Komisi.
Komise poskytuje čerpání na základě data přijetí prohlášení s návrhem
na propuštění zboží do volného oběhu celními orgány dotyčného členského státu, pokud to dovolí zůstatek, který je k dispozici.
Pokud členský stát nevyužije čerpaná množství, je povinen je vrátit co
nejdříve do odpovídajícího objemu kvóty.
Jsou-li požadovaná množství větší než zůstatek objemu kvóty, který je
k dispozici, provádí se přidělení poměrně k požadovanému množství.
Komise o provedených čerpáních uvědomí členské státy.
Článek 4
Každý členský stát zaručí dovozcům dotyčných produktů stejný a trvalý
přístup ke kvótám, dokud to dovolí zůstatek odpovídajícího objemu
kvóty.
Článek 5
Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby toto
nařízení bylo dodržováno.
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▼B
Článek 6
Změny a technické úpravy, včetně zveřejnění konsolidovaného znění,
v důsledku změn kombinované nomenklatury a kódů Taric přijme
Komise postupem podle článku 7.
Pokud se během kalendářního roku zjistí, že:
— množství kvóty nestačí k tomu, aby uspokojilo potřeby průmyslu
Společenství s přihlédnutím k výrobní kapacitě ve Společenství,
— k uspokojení potřeb průmyslu Společenství je nutno prodloužit celní
kvótu, jejíž doba platnosti byla omezena, s přihlédnutím k výrobní
kapacitě ve Společenství,
může být příslušná kvóta do konce kalendářního roku zvýšena o nejvýše
50 % nebo se může období její platnosti prodloužit o nejvýše 6 měsíců
postupem podle článku 7.
Článek 7
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 247
nařízení Rady EHS č. 2913/92 (1).
2.
Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být
přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou
stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která
má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států
ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda
nehlasuje.
Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato
opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise
neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden
měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých
rozhodla.
Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozím
pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.
3.
Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku týkající se uplatňování tohoto nařízení, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda
buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského
státu.
Článek 8
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Použije se ode dne 1. ledna 1997 pokud jde o přílohu I a ode dne
1. ledna 1996 pokud jde o přílohu II.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.

(1) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku
1994.

▼M37
PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

TARIC

Popis zboží

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha (nevařené nebo též vařené v páře nebo
ve vodě), zmrazené, k výrobě polotovarů (1) (2)

1.1.-31.12.

700 tun

0%

09.2913

ex 2401 10 35

91

1.1-31.12.

6 000 tun

0%

ex 2401 10 70

10

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou
nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal
při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů obsahujících nejméně 80 % hmotnostních 1-alkenů
s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku

1.1.-31.12.

10 000 tun

0%

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1-31.12.

13 000 tun

0%

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový

1.1.-31.12.

12 000 tun

0%

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorid vápenatý ve formě prášku, o celkovém obsahu hliníku, hořčíku
a sodíku 0,25 mg/kg nebo méně

1.1.-31.12.

55 tun

0%

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

1.1.-31.12.

600 tun

0%

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-dichlorbenzen

1.1.-31.12.

2 600 tun

0%

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-chlorethanol k výrobě tekutých thioplastů podpoložky 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tun

0%

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních

1.1.-31.12.

20 000 tun

0%

09.2624

2912 42 00

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

1.1.-31.12.

600 tun

0%

09.2767

ex 2910 90 00

Allyl(glycidyl)ether

1.1.-31.12.

1 500 tun

0%

09.2972

2915 24 00

Acetanhydrid

1.1.-31.12.

20 000 tun

0%

80

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty
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Kód KN

▼M37
Pořadové číslo

TARIC

Popis zboží

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethyl-sebakát

1.1.-31.12.

1 300 tun

0%

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová

1.1.-31.12.

120 tun

0%

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxdianhydrid

1.1.-31.12.

1 000 tun

0%

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin

1.1.-31.12.

1 800 tun

0%

09.2977

2926 10 00

Akrylonitril

1.1.-31.12.

30 000 tun

0%

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorthalonil

1.1.-31.12.

1 500 tun

0%

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenylhydrazin

1.1.-31.12.

1 000 tun

0%

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

1.1.-31.12.

600 tun

0%

09.2603

ex 2930 90 85

79

Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid

1.1.-31.12.

9 000 tun

0%

09.2810

2932 11 00

Tetrahydrofuran

1.1-31.12.

20 000 tun

0%

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tun

0%

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexan-6-olid

1.1.-31.12.

4 000 tun

0%

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

1.1.-31.12.

110 tun

0%

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-tienylacetonitryl

1.1.-31.12.

80 tun

0%

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylosa

1.1.-31.12.

400 tun

0%

09.2908

ex 3804 00 90

10

Lignosulfonát sodný

1.1.-31.12.

40 000 tun

0%

09.2889

3805 10 90

Sulfátová terpentýnová silice

1.1.-31.12.

20 000 tun

0%

09.2935

3806 10 10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných
látek

1.1.-31.12.

280 000 tun

0%

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1.-31.12.

1 600 tun

0%

09.2829

ex 3824 90 97

19

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:

1.1.-31.12.

1 600 tun

0%

— obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše 30 %,
— číslo kyselosti je nejvýše 110
a
— bod tání je 100 °C nebo vyšší

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty
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Kód KN

▼M37
Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty

09.2914

ex 3824 90 97

26

Vodný roztok obsahující nejméně 40 % betainu v sušině a nejméně 5 %,
avšak nejvýše 30 % hmotnostních organických nebo anorganických solí

1.1.-31.12.

5 000 tun

0%

09.2986

ex 3824 90 97

76

Směs terciálních aminů obsahující:

1.1-31.12.

14 315 tun

0%

1.1.-31.12.

2 500 tun

0%

1.1.-31.12.

4 500 tun

0%

— 60 % hmotnostních nebo více dodecyl(dimethyl)aminu,
— 20 % hmotnostních nebo více dimethyl(tetradecyl)aminu,
— 0,5 % hmotnostních nebo více hexadecyl(dimethyl)aminu,
používaných při výrobě amin-oxidů (1)
09.2907

ex 3824 90 97

86

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:
— 75 % hmotnostních nebo více sterolů,
— nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,
k použití při výrobě esterů stanolů/sterolů (1)

09.2140

ex 3824 90 97

98

Směs terciálních aminů obsahující:
— 2,0–4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu,
— nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu,

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolymery propylenu a butylenu obsahující nejméně 60 % hmotnostních,
avšak nejvýše 68 % hmotnostních propylenu a nejméně 32 % hmotnostních,
avšak nejvýše 40 % butylenu, s viskozitou taveniny nejvýše 3 000 mPA při
190 oC podle metody ASTM D 3236, používaný jako lepidlo při výrobě
výrobků položky 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tun

0%

09.2947

ex 3904 69 90

95

Polyvinylidenfluorid ve formě prášku, určený k výrobě barev nebo laků na
kovy (1)

1.1.-31.12.

1 300 tun

0%

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), částečně acetalizovaný sodnou solí 5-(4-azido-2-sulfobenzylidene)-3-(formylpropyl)-rhodaninu

1.1.-31.12.

100 tun

0%

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek
(±100)

1.1.-31.12.

1 300 tun

0%

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy používané při výrobě kabelů z acetáto celulózových
nekonečných vláken (1)

1.1.-31.12.

45 500 tun

0%
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— nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu

▼M37
Pořadové číslo

09.2818

Kód KN

TARIC

ex 6902 90 00

10

Popis zboží

Žáruvzdorné cihly s

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty

1.1.-31.12.

75 tun

0%

— délkou hrany přesahující 300 mm a
— obsahem TiO2 nepřesahujícím 1 % hmotnostní a
— a Al2O3 nepřesahujícím 0,4 % hmotnostní a
— objemovou změnou nižší než 9 % při 1 700 oC
ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, hmotností 120
g/m2 (± 10 g/m2, běžně používané při výrobě svinovacích sítí proti hmyzu
s pevným rámem

1.1.-31.12.

350 000 m2

0%

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 %
hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

1.1.-31.12.

50 000 tun

0%

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel (1)

1.1.-31.12.

240 000 jednotek

0%

09.2763

ex 8501 40 80

30

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem
převyšujícím 750 W, s příkonem v rozmezí od 1 600 W do 2 700 W,
s vnějším průměrem v rozmezí od 120 mm (± 0,2 mm) do 135 mm
(± 0,2 mm), se jmenovitou rychlostí v rozmezí od 30 000 ot./min do
50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, používaný při výrobě vysavačů (1)

1.1.-31.12.

2 000 000
jednotek

0%

09.2620

ex 8526 91 20

20

Příslušenství pro systém GPS, jehož funkcí je určování polohy

1.1.-31.12.

2 000 000
jednotek

0%

09.2003

ex 8543 70 90

63

Kontrolní frekvenční generátor napětí složený z pasivních a aktivních prvků
namontovaných na tištěných obvodech, pod krytem, jehož rozměry nepřesahují 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000
jednotek

0%

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a tmelené prvky k použití při výrobě
zboží kódů KN 9005, 9013 a 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000
jednotek

0%

(1)
(2)

Zařazení do této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným v příslušných ustanoveních Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 – (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1)).
Opatření se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.
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09.2628

▼B
PŘÍLOHA II

Položka

09.2711

Kód KN

7202 41 10

Třídění Taric

—

Popis zboží

Ferochrom

Objem kvóty

Celní sazba v rámci
kvóty %

Kvótové období

770 000 tun

0

1. 1. — 31. 12. 1996

— obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku

7202 41 91
7202 41 99
09.2859

ex 2909 49 90

10

2,2′-isopropyliden-bis(p-fenylenoxy)diethanol v pevné formě

1 300 tun

0

1. 1. — 31. 12. 1996

09.2939

8543 89 90

59

Napětím řízený oscilátor (VCO), kromě teplotně kompenzovaných oscilátorů
obsahující aktivní a pasivní prvky v tištěném obvodu, umístěný jednom
pouzdru a označený:

6 870 000
jednotek

0

1. 7. — 31. 12. 1996

— identifikační značkou, kterou tvoří jedna z následujících kombinací číslic
a písmen, nebo která tuto kombinaci obsahuje:
1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041,
MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8 X 956A,
URAB8, URAE8 X 960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07
— jinými identifikačními značkami, kterými se označují výrobky odpovídající tomuto popisu
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▼M24

PŘÍLOHA III

platných předpisů
týkajících se
analýz.

Pořadové číslo

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně
600 mm, válcované za studena, neplátované, nepokovené ani nepovlakované:

09.2921

ex 7209 16 90

10

o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm

ex 7209 17 90

10

o tloušťce nejméně 0,5 mm, avšak nejvýše 1 mm (1)
Ploché válcované výrobky z korozivzdorné oceli o šířce nejméně 600 mm,
pouze válcované za studena:

09.2922

ex 7219 32 10

11
12

ex 7219 33 10

11

ex 7219 34 10

11
12

ex 7227 90 95

15

Třídění TARIC
Popis zboží

Objem kvóty
Celní sazba v rámci
kvóty (v %)

Kvótové období

360

0

1.1. – 31.12.2003

900

0

1.1. – 31.12.2003

5 000

0

1.1. – 31.12.2003

o tloušťce nejméně 3 mm, avšak menší než 4,75 mm, obsahující nejméně
2,5 % hmotnostních niklu
o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm, obsahující nejméně
2,5 % hmotnostních niklu
o tloušťce větší než 0,5 mm, avšak menší než 1 mm, obsahující nejméně
2,5 % (1)
Speciální válcovaný drát na výrobu olejem kalených pružinových ventilů
o průměru nejméně 5 mm, avšak nejvýše 15 mm, z ostatní legované oceli
obsahující:
nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,8 % hmotnostních uhlíku
nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních křemíku
nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,8 % hmotnostních manganu
nejvýše 0,03 % hmotnostních síry
nejvýše 0,03 % hmotnostních fosforu
nejméně 0,4 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,8 % hmotnostních chrómu
nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních vanadia
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09.2923

Kód KN

▼M24
platných předpisů
týkajících se
analýz.

Pořadové číslo

09.2927
ex 7219 33 10

13
14

Kód KN

Třídění TARIC
Popis zboží

Objem kvóty
Celní sazba v rámci
kvóty (v %)

Kvótové období

Ploché válcované výrobky z korozivzdorné oceli o šířce nejméně 600 mm,
pouze válcované za studena:

1 200

0

1.1. – 31.12.2003

o tloušťce nejméně 1 mm, avšak nejvýš 3 mm, obsahující nejméně 2,5 %
hmotnostních niklu

15
16
17
18
ex 7219 34 10

13
14

o tloušťce nejméně 0,5 mm, avšak nejvýše 1 mm, obsahující nejméně 2,5 %
hmotnostních niklu (a) (1)

15
16
17

(1)

Výše uvedené výrobky musí kromě toho odpovídat těmto fyzikálním specifikacím:
a) Výrobky kódů KN ex 7209 16 90 a ex 7209 17 90:
nelegovaná uhlíková ocel obsahující 0,64 až 0,70 % hmotnostních uhlíku, určená k výrobě montážních a dopravních pásů s přípustnou provozní teplotou 400 °C a pevností v tahu 1 200 N/mm2 (± 10 %).
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1708).
b) Výrobky kódů KN ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 a ex 7219 34 10 11/12:
korozivzdorná ocel „NICRO“ pro výrobu montážních a dopravních pásů s přípustnou provozní teplotou 350 °C.
Typ i): Pevnost v tahu 1 050 N/mm2 (± 10 %). Chemické složení: maximální obsah uhlíku 0,06 % hmotnostních, obsah chromu 13 % hmotnostních, obsah niklu 4 % hmotnostní.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1708).
Typ ii): Pevnost v tahu 1 200 N/mm2 (± 15 %). Chemické složení: maximální obsah uhlíku 0,15 % hmotnostních, obsah chromu 17 % hmotnostních, obsah niklu 7 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1708).
c) Výrobky kódů KN ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 a 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
korozivzdorná ocel pro výrobu montážních a dopravních pásů
Typ i): Pevnost v tahu 1 200 N/mm2. Chemické složení: obsah uhlíku 0,1 % hmotnostních, obsah křemíku 0,6 % hmotnostních, obsah manganu 1,4 % hmotnostních, obsah chromu 17,5 % hmotnostních, obsah niklu
7,5 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1712).
Typ ii): Pevnost v tahu 1 200 N/mm2. Chemické složení: obsah uhlíku 0,06 % hmotnostních, obsah křemíku 0,6 % hmotnostních, obsah manganu 1,4 % hmotnostních, obsah chromu 18,5 % hmotnostních, obsah niklu
8,5 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace.
Typ iii): Pevnost v tahu 1 000 N/mm2. Chemické složení: obsah uhlíku 0,05 % hmotnostních, obsah křemíku 0,6 % hmotnostních, obsah manganu 1,7 % hmotnostních, obsah chromu 17,5 % hmotnostních, obsah niklu
12,5 % hmotnostních, obsah molybdenu 2,7 % hmotnostních.
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▼M24
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace.
Typ iv): Pevnost v tahu 1 080 N/mm2. Chemické složení: maximální obsah uhlíku 0,05 % hmotnostních, maximální obsah křemíku 1,0 % hmotnostních, obsah chromu 13,0 % hmotnostních, obsah niklu 4,0 %
hmotnostní, obsah titanu 0,3 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1710).
Typ v): Pevnost v tahu 1 150 N/mm2. Chemické složení: maximální obsah uhlíku 0,08 % hmotnostních, obsah křemíku 1,5 % hmotnostních, obsah chromu 14 % hmotnostních, obsah niklu 7,0 % hmotnostních, obsah
mědi 0,7 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace (HM 1701).
Typ vi): Pevnost v tahu 1 200 N/mm2. Chemické složení: obsah uhlíku 0,03 % hmotnostních, obsah křemíku 0,6 % hmotnostních, obsah chromu 15,25 % hmotnostních, obsah niklu 4,9 % hmotnostních, obsah mědi
3,25 % hmotnostních.
Ostatní prvky a vlastnosti podle zvláštní technické specifikace.
Poznámka: U složení výrobků a), b), c) body i) — vi) jsou přípustné odchylky v rámci.
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