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BILAG I 

 

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1388/2013 indsættes følgende rækker i 

overensstemmelse med rækkefølgen for KN-koderne i tabellens anden kolonne: 

Løbenr. KN-kode TARIC Varebeskrivelse Kontingentperiode Kontingentmængde 
Kontingenttoldsats 

(%) 

'09.2726 ex 2906 11 00 10 Levomenthol (INN) (CAS RN 2216-51-5) 01.07. - 31.12. 185 tons 0 %' 

'09.2728 ex 2915 90 70 85 Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) 01.07. - 31.12. 200 tons 0 %' 

'09.2684 ex 2916 39 90 28 2,5-dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-

97-5) 

01.07. - 31.12. 125 tons 0 %' 

'09.2730 ex 2921 59 90 80 4,4'-methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) i form 

af granulat, til brug ved fremstilling af 

præpolymerer 

 (2) 

01.07. - 31.12. 100 tons 0 %' 

'09.2732 ex 2933 39 99 66 Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) af renhed 

på 98,5 vægtprocent eller derover 

01.07. - 31.12. 100 tons 0 %' 

'09.2734 ex 7409 19 00 20 Plader eller ark bestående af 

— et lag siliciumnitrid med en tykkelse på 

0,32 mm (± 0,1 mm) eller derover, men ikke 

over 1,0 (± 0,1 mm) mm 

— overtrukket på begge sider med en kobberfolie 

med en tykkelse på 0,8 mm (± 0,1 mm) og 

— delvist belagt på den ene side med en 

sølvbelægning 
 

01.07. - 31.12. 3 500 000 stk. 0 %' 

'09.2736 ex 7607 11 90 83 Bånd eller folie af en legering af aluminium og 

magnesium: 

— af en legering, der opfylder standard 5182-

H19 eller 5052-H19 

— i ruller med en ydre diameter på ikke over 

1 350 mm  

— med en tykkelse (tolerance på - 0,006 mm) på 

0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 mm 

— med en bredde (tolerance på ± 0,3 mm) på 

12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 

35,0 mm, 50,0 mm eller 356 mm 

— med en krumningstolerance på højst 

0,5 mm/750 mm 

— med et planhedsmål på I-enhed ±5 

— med en trækstyrke på over (5182-H19) 

365 MPa eller (5052-H19) 320 MPa og 

— en brudforlængelse på over (5182-H19) 3 % 

eller (5052-H19) 2,5 % 

til brug ved fremstilling af lameller til persienner 

 (2) 

01.07. - 

31.12.2018 

300 tons 0 %' 

 

(2) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1). 
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BILAG II 

 

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1388/2013 erstattes rækkerne for toldkontingenterne 

med løbenr. 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 

09.2721 og 09.2643 af følgende: 

Løbenr. KN-kode TARIC Varebeskrivelse Kontingentperiode Kontingentmængde 
Kontingenttoldsats 

(%) 

'09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-ol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) 01.01. - 31.12. 15 000 tons 0 %' 

'09.2624 2912 42 00  Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) 

(CAS RN 121-32-4)  

01.01. - 31.12. 1 950 tons 0 %' 

'09.2647 ex 2918 29 00 80 Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) 

— med et sigtet gennemfald på over 

75 vægtprocent ved maskevidden 250 μm og 

over 99 % vægtprocent ved maskevidden 500 

μm og 

— et smeltepunkt på 110 °C eller derover, men 

ikke over 125 °C, 

til brug ved fremstilling af "one pack"-

stabilisatorer baseret på pulverblandinger til 

forarbejdning af PVC 

 (2) 

01.01. - 31.12. 140 tons 0 %' 

'09.2648 ex 2920 90 10 70 Dimethylsulfat (CAS RN 77-78-1) 01.01. - 31.12. 18 000 tons 0 %' 

'09.2682 ex 2921 41 00 10 Anilin af renhed på 99 vægtprocent og derover 

(CAS RN 62-53-3) 

01.01. - 31.12. 150 000 tons 0 %' 

'09.2696 ex 2932 20 90 25 Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2) 01.01. - 31.12. 6 000 kg 0 %' 

'09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1) 01.01. - 31.12. 6 000 kg 0 %' 

'09.2676 ex 3204 17 00 14 Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment 

Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med et indhold 

heraf på 60 vægtprocent eller derover, men på 

mindre end 85 vægtprocent 

01.01. - 31.12. 50 tons 0 %' 

'09.2876 ex 3811 29 00 55 Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter 

af diphenylamin og forgrenede nonener: 

— indeholdende over 28 vægtprocent, men ikke 

over 55 vægtprocent 4-

monononyldiphenylamin 

— indeholdende over 45 vægtprocent, men ikke 

over 65 vægtprocent 4,4’-

dinonyldiphenylamin 

— indeholdende ikke over 5 vægtprocent 2,4-

dinonyldiphenylamin og 2,4’-

dinonyldiphenylamin 

anvendes i fremstillingen af smøreolier 

 (2) 

01.01. - 31.12. 900 tons 0 %' 

'09.2721 ex 5906 99 90 20 Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med 

følgende egenskaber: 

— med tre lag 

— det ene yderlag består af akryl   

— det andet yderlag består af polyester 

— mellemlaget består af klorbutylgummi 

— mellemlaget har en vægt på 452 g/m2 eller 

01.01. - 31.12. 375 000 m² 0 %' 
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Løbenr. KN-kode TARIC Varebeskrivelse Kontingentperiode Kontingentmængde 
Kontingenttoldsats 

(%) 

derover, men ikke over 569 g/m2 

— tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m2 

eller derover, men ikke over 1159 g/m2 

— tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm 

eller derover, men ikke over 4 mm 

anvendes til fremstilling af foldetag til 

motorkøretøjer 

 (2) 

'09.2643 ex 8504 40 82 30 Strømforsyningskort til brug ved fremstilling af 

varer henhørende under pos. 8521 og 8528 

 (2) 

01.01. - 31.12. 15 000 000 stk. 0 %' 

 

(2) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1). 

 


