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(Wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) Nr. 7/2010 VAN DE RAAD 

van 22 december 2009 

betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde 
landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name op artikel 31, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De productie in de Europese Unie van bepaalde land
bouw- en industrieproducten is ontoereikend om in de 
behoeften van de verwerkende industrie van de Unie te 
voorzien. Dit betekent dat het aanbod van deze produc
ten in de Unie voor een groot deel afhankelijk is van 
invoer uit derde landen. In de meest dringende behoeften 
van de Unie aan de betrokken producten dient onmid
dellijk op de meest gunstige voorwaarden te worden 
voorzien. Er moeten daarom tariefcontingenten van de 
Unie worden geopend in het kader waarvan voldoende 
hoeveelheden van deze producten tegen preferentiële 
rechten kunnen worden ingevoerd, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het feit dat de markten 
voor deze producten niet verstoord mogen worden en 
dat de ontwikkeling van een productie in de Unie niet 
mag worden belemmerd. 

(2) Alle importeurs in de Unie moeten te allen tijde en in 
gelijke mate toegang hebben tot deze contingenten en de 
voor deze contingenten vastgestelde rechten moeten zon
der onderbreking van toepassing zijn op de gehele invoer 
van de betrokken producten in alle lidstaten tot de con
tingenten zijn uitgeput. 

(3) Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie 
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepa
lingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
van de Raad tot vaststelling van het communautair dou
anewetboek ( 1 ) is een regeling voor het beheer van tarief
contingenten vastgesteld die een gelijke en ononderbro
ken toegang tot de contingenten waarborgt, een onon

derbroken toepassing van de rechten en een toewijzing 
op chronologische volgorde van de aanvaarding van de 
aangiften voor het vrije verkeer. De bij onderhavige ver
ordening geopende tariefcontingenten moeten door de 
Commissie en de lidstaten overeenkomstig die regeling 
worden beheerd. 

(4) De contingenten zijn meestal in tonnen uitgedrukt. Voor 
bepaalde producten waarvoor een autonoom tariefcon
tingent wordt geopend, wordt een andere meeteenheid 
gebruikt. Wanneer voor die producten geen aanvullende 
meeteenheid is vermeld in de gecombineerde nomencla
tuur die bijlage I vormt bij Verordening (EEG) nr. 
2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking 
tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeen
schappelijk douanetarief ( 2 ) kan er onzekerheid bestaan 
over de gebruikte meeteenheid. Voor meer duidelijkheid 
en een beter contingentbeheer moet daarom worden be
paald dat deze autonome tariefcontingenten slechts kun
nen worden benut wanneer de precieze hoeveelheid van 
de in te voeren producten wordt vermeld in de aangifte 
voor het vrije verkeer, uitgedrukt in de voor die produc
ten geldende meeteenheid zoals vermeld in de bijlage bij 
onderhavige verordening. 

(5) Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad van 
20 december 1996 betreffende de opening en wijze 
van beheer van autonome communautaire tariefcontin
genten voor bepaalde landbouw- en industrieproduc
ten ( 3 ) is vele malen gewijzigd. Omwille van de duidelijk
heid verdient het aanbeveling deze in haar geheel in te 
trekken en te vervangen. 

(6) De bepalingen die nodig zijn om de wijzigingen in te 
voeren die voortvloeien uit de wijzigingen van de gecom
bineerde nomenclatuur en de TARIC-codes moeten wor
den aangenomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG 
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Com
missie verleende uitvoeringsbevoegdheden ( 4 ).
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( 1 ) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. 

( 2 ) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. 
( 3 ) PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. 
( 4 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.



(7) Aangezien de tariefcontingenten op 1 januari 2010 moe
ten ingaan, moet deze verordening ook vanaf die datum 
van toepassing zijn en onmiddellijk in werking treden, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Voor de in de bijlage vermelde producten worden autonome 
tariefcontingenten van de Unie geopend waarvoor de autonome 
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ge
schorst. Hiervoor gelden de in die bijlage vermelde periodes, 
rechten en hoeveelheden. 

Artikel 2 

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden overeen
komstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Ver
ordening (EEG) nr. 2454/93 door de Commissie beheerd. 

Artikel 3 

Wanneer een aangifte voor het vrije verkeer wordt ingediend 
voor een in deze verordening genoemd product, waarvan de 
hoeveelheid in een andere meeteenheid dan het gewicht in 
ton of kilogram en dan de waarde is uitgedrukt, en waarvoor 
geen aanvullende eenheid is vermeld in de gecombineerde no
menclatuur die is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) 
nr. 2658/87, wordt de precieze hoeveelheid van de in te voeren 
producten vermeld in „Vak 41: Aanvullende eenheden” van die 
aangifte en uitgedrukt in de meeteenheid die in de bijlage bij 
onderhavige verordening voor die producten is vermeld. 

Artikel 4 

De wijzigingen en technische aanpassingen die voortvloeien uit 
wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en de TARIC- 
codes worden aangenomen volgens de in artikel 5, lid 2, be
schreven procedure. 

Artikel 5 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Dou
anewetboek dat is ingesteld bij artikel 247 bis van Verordening 
(EEG) nr. 2913/92. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde ter
mijn is drie maanden. 

Artikel 6 

Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt ingetrokken. 

Artikel 7 

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 22 december 2009. 

Voor de Raad 
De voorzitter 

A. CARLGREN
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BIJLAGE 

Volg- 
nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingent- 

periode 
Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het 

contingent 
(%) 

09.2849 ex 0710 80 69 10 Paddenstoelen van de soort Auricularia polytricha, 
ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, 
bestemd voor de vervaardiging van „kant-en-klaar 
maaltijden” ( 1 ) ( 2 ) 

1.1.-31.12. 700 ton 0 % 

09.2913 ex 2401 10 35 91 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in 
regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde 
van niet minder dan 450 EUR per 100 kg netto, 
bestemd om als dekblad of als omblad te worden 
gebruikt bij de vervaardiging van producten van on
derverdeling 2402 10 00 ( 1 ) 

1.1-31.12. 6 000 ton 0 % 

ex 2401 10 70 10 

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 Mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer ge
wichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 
20 en 22 koolstofatomen 

1.1.-31.12. 10 000 ton 0 % 

09.2703 ex 2825 30 00 10 Vanadiumoxiden en -hydroxiden, uitsluitend bestemd 
voor de vervaardiging van legeringen ( 1 ) 

1.1.-31.12. 13 000 ton 0 % 

09.2806 ex 2825 90 40 30 Wolfraamtrioxide, met inbegrip van wolfraamoxide 
(blauw) 

1.1.-31.12. 12 000 ton 0 % 

09.2611 ex 2826 19 90 10 Calciumfluoride in poedervorm met een totaalgehalte 
aan aluminium, magnesium en natrium van niet meer 
dan 0,25 mg/kg 

1.1.-31.12. 55 ton 0 % 

09.2837 ex 2903 49 80 10 Broomchloormethaan 1.1.-31.12. 600 ton 0 % 

09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-dichloorbenzeen 1.1.-31.12. 2 600 ton 0 % 

09.2950 ex 2905 59 98 10 2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van 
vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 
4002 99 90 ( 1 ) 

1.1.-31.12. 15 000 ton 0 % 

09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer 
gewichtspercenten 

1.1.-31.12. 20 000 ton 0 % 

09.2767 ex 2910 90 00 80 Allylglycidylether 1.1.-31.12. 2 500 ton 0 % 

09.2624 2912 42 00 Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 1.1.-31.12. 600 ton 0 % 

09.2972 2915 24 00 Azijnzuuranhydride 1.1.-31.12. 20 000 ton 0 % 

09.2769 ex 2917 13 90 10 Dimethylsebacaat 1.1.-31.12. 1 300 ton 0 % 

09.2634 ex 2917 19 90 40 Dodecaandizuur, met een zuiverheid van meer dan 
98,5 gewichtspercenten 

1.1.-31.12. 4 600 ton 0 % 

09.2808 ex 2918 22 00 10 o-Acetylsalicylzuur 1.1.-31.12. 120 ton 0 % 

09.2975 ex 2918 30 00 10 Benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbonzuurdianhydride 1.1.-31.12. 1 000 ton 0 %
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Volg- 
nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingent- 

periode 
Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het 

contingent 
(%) 

09.2632 ex 2921 22 00 10 Hexamethyleendiamine 1.1.-31.12. 35 000 ton 0 % 

09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Fenyleendiamine 1.1.-31.12. 1 800 ton 0 % 

09.2977 2926 10 00 Acrylonitril 1.1.-31.12. 30 000 ton 0 % 

09.2002 ex 2928 00 90 30 Fenylhydrazine 1.1.-31.12. 1 000 ton 0 % 

09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystine 1.1.-31.12. 600 ton 0 % 

09.2603 ex 2930 90 99 79 Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide 1.1.-31.12. 9 000 ton 0 % 

09.2810 2932 11 00 Tetrahydrofuraan 1.1-31.12. 20 000 ton 0 % 

09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamon (ISO) 1.1.-31.12. 300 ton 0 % 

09.2812 ex 2932 29 85 77 Hexaan-6-olide 1.1.-31.12. 4 000 ton 0 % 

09.2615 ex 2934 99 90 70 Ribonucleïnezuur 1.1.-31.12. 110 ton 0 % 

09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose 1.1.-31.12. 400 ton 0 % 

09.2908 ex 3804 00 00 10 Natriumlignosulfonaat 1.1.-31.12. 40 000 ton 0 % 

09.2889 3805 10 90 Sulfaatterpentijnolie 1.1.-31.12. 20 000 ton 0 % 

09.2935 ex 3806 10 00 10 Gomhars 1.1.-31.12. 280 000 ton 0 % 

09.2814 ex 3815 90 90 76 Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolfraam
trioxide 

1.1.-31.12. 1 600 ton 0 % 

09.2829 ex 3824 90 97 19 Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie 
van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste 
stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de 
volgende kenmerken: 
— een gehalte aan harszuren van niet meer dan 

30 gewichtspercenten 
— een zuurgetal van niet meer dan 110 

en 
— een smeltpunt van 100 °C of meer 

1.1.-31.12. 1 600 ton 0 % 

09.2914 ex 3824 90 97 26 Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichts
percenten droge extracten van betaïne en 5 of meer, 
doch niet meer dan 30 gewichtspercenten organische 
of anorganische zouten 

1.1.-31.12. 5 000 ton 0 % 

09.2986 ex 3824 90 97 76 Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: 
— 60 of meer gewichtspercenten dodecyldimethyla

mine 
— 20 of meer gewichtspercenten dimethyl(tetrade

cyl)amine 
— 0,5 gewichtspercent of meer hexadecyldimethyla

mine, 
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging 
van amineoxiden ( 1 ) 

1.1.-31.12. 14 315 ton 0 % 

09.2907 ex 3824 90 97 86 Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: 
— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en 
— niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen, 
bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging 
van stanol/sterolesters ( 1 ) 

1.1.-31.12. 2 500 ton 0 % 

09.2140 ex 3824 90 97 98 Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: 
— 2,0-4,0 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1-octyla

mine 
— ten minste 94 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1- 

decylamine 
— ten hoogste 2 gewichtspercenten N,N-dimethyl-1- 

dodecylamine 

1.1.-31.12. 4 500 ton 0 %
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Volg- 
nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingent- 

periode 
Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het 

contingent 
(%) 

09.2992 ex 3902 30 00 93 Propyleen-butyleencopolymeer bevattende 60 of meer 
doch niet meer dan 68 gewichtspercenten propyleen 
en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtsper
centen butyleen, met een smeltviscositeit van niet 
meer dan 3 000 mPa bij 190 °C volgens de methode 
ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als 
kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld 
bij onderverdeling 4818 40 ( 1 ) 

1.1.-31.12. 1 000 ton 0 % 

09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, be
stemd voor de vervaardiging van verven of lakken 
voor het bedekken van metaal ( 1 ) 

1.1.-31.12. 1 300 ton 0 % 

09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbinding 
gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sul
fobenzylideen)-3-(formylpropyl)-rhodanine 

1.1.-31.12. 100 ton 0 % 

09.2616 ex 3910 00 00 30 Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 
2.800 monomeereenheden (± 100) 

1.1.-31.12. 1 300 ton 0 % 

09.2816 ex 3912 11 00 20 Celluloseacetaatvlokken bestemd voor gebruik bij de 
vervaardiging van kabel van filamenten van cellulosea
cetaat ( 1 ) 

1.1.-31.12. 37 000 ton 0 % 

09.2807 ex 3913 90 00 86 Niet-steriel natriumhyaluronaat 1.1.-31.12. 110 000 g 0 % 

09.2813 ex 3920 91 00 94 Gecoëxtrudeerde drielagige poly(vinylbutyral)folie zon
der geleidelijk verlopende kleurenband, die ten minste 
29 maar ten hoogste 31 gewichtspercenten 2,2’-ethy
leendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker 
bevat 

1.1.-31.12. 2 000 000 m 2 0 % 

09.2818 ex 6902 90 00 10 Vuurvaste stenen met 

— een kantlengte van meer dan 300 mm en 

— een gehalte aan TiO 2 van niet meer dan 1 ge
wichtspercent en 

— een gehalte aan Al 2 O 3 van niet meer dan 
0,4 gewichtspercenten en 

— een volumewijziging van minder dan 9 % bij 
1 700 °C 

1.1.-31.12. 75 ton 0 % 

09.2815 ex 6909 19 00 70 Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit 
poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit alu
minium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van 
ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open 
aan één of beide uiteinden) per cm 2 dwarsdoorsnede 

1.1.-31.12. 380 000 stuks 0 % 

09.2628 ex 7019 52 00 10 Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met 
een gewicht van 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), van het soort 
gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende 
rolhorren of van horren met een vaste omlijsting 

1.1.-31.12. 350 000 m 2 0 % 

09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer 
dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 
70 gewichtspercenten chroom 

1.1.-31.12. 50 000 ton 0 % 

09.2629 ex 7616 99 90 85 Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd 
om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reis
artikelen ( 1 ) 

1.1.-31.12. 240 000 stuks 0 % 

09.2763 ex 8501 40 80 30 Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotoren met 
een uitgaand vermogen van meer dan 750 W, een 
toegevoerd vermogen van meer dan 1 600 W maar 
niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer 
dan 120 mm (± 0,2 mm) maar niet meer dan 
135 mm (± 0,2 mm), een nominaal toerental van 
meer dan 30 000 tpm maar niet meer dan 50 000 
tpm, uitgerust met een luchtaanzuigventilator, be
stemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers ( 1 ) 

1.1.-31.12. 2 000 000 stuks 0 %
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Volg- 
nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingent- 

periode 
Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het 

contingent 
(%) 

09.2633 ex 8504 40 81 30 Elektrische adapters met een capaciteit van niet meer 
dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging 
van ontharingsapparaten ( 1 ) 

1.1.-31.12. 4 500 000 stuks 0 % 

09.2620 ex 8526 91 20 20 Assemblages voor satellietnavigatiesystemen met een 
functie voor het bepalen van een positie 

1.1.-31.12. 3 000 000 stuks 0 % 

09.2003 ex 8543 70 90 63 Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande 
uit actieve en passieve elementen aangebracht op 
een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling 
waarvan de afmetingen niet meer dan 30 x 30 mm 
bedragen 

1.1.-31.12. 1 400 000 stuks 0 % 

09.2631 ex 9001 90 00 80 Niet gemonteerde lenzen, prisma’s en gekitte elemen
ten, van glas, bestemd voor de vervaardiging van pro
ducten bedoeld bij de GN-codes 9005, 9013 en 
9015 ( 1 ) 

1.1.-31.12. 5 000 000 stuks 0 % 

( 1 ) De vrijstelling of de vermindering van douanerechten wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarden vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen, 
met het oog op het douanetoezicht op de bestemming van deze goederen (zie artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB 
L 253 van 11.10.1993, blz. 1)). 

( 2 ) De maatregel is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
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