
II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) 2016/1050 VAN DE RAAD 

van 24 juni 2016 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van 
autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

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

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Teneinde een voldoende en ononderbroken aanvoer van bepaalde goederen die in de Unie in onvoldoende 
hoeveelheden worden geproduceerd, te waarborgen en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en 
industrieproducten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad (1) autonome tariefcon
tingenten geopend. Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten kunnen de betrokken producten tegen een 
verminderd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd. Om voornoemde redenen dienen voor negen 
nieuwe producten met ingang van 1 juli 2016 voor een passende hoeveelheid tariefcontingenten met nulrecht te 
worden geopend. 

(2)  Daarnaast dienen de bestaande autonome tariefcontingenten van de Unie in bepaalde gevallen te worden 
aangepast. Bij één product dient de goederenomschrijving duidelijkheidshalve te worden gewijzigd. Bij drie andere 
producten moet de omvang van de contingenten worden verhoogd omdat een verhoging in het belang van de 
marktdeelnemers en van de Unie is. 

(3)  Bij nog één product, ten slotte, dient het autonome tariefcontingent van de Unie vanaf 1 juli 2016 te worden 
gesloten omdat het niet in het belang van de Unie is om dit contingent na die datum nog te handhaven. 

(4)  Verordening (EU) nr. 1388/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(5)  Aangezien de wijzigingen van de tariefcontingenten voor de producten in kwestie waarin deze verordening 
voorziet toepassing moeten vinden vanaf 1 juli 2016, moet deze verordening met spoed in werking treden, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 wordt als volgt gewijzigd:  

1) De rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 
09.2699, 09.2694 en 09.2695 in bijlage I bij deze verordening worden ingevoegd in de volgorde van de GN-codes 
in de tweede kolom van de tabel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013. 
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(1) Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad van 17 december 2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontin
genten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 7/2010 (PB L 354 van 
28.12.2013, blz. 319). 



2) De rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2637, 09.2703, 09.2683 en 09.2659 worden 
vervangen door de rijen in bijlage II bij deze verordening.  

3) De rij voor het tariefcontingent met volgnummer 09.2689 wordt geschrapt.  

4) Eindnoot 1 wordt vervangen door: 

„(1)  Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming 
overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).”. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2016. 

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

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2016. 

Voor de Raad 

De voorzitter 
A.G. KOENDERS  
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BIJLAGE I 

Volg
nummer GN-code Taric Omschrijving Contingentperiode Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het contin

gent (%) 

09.2691 ex 2914 70 00 45 1-(1-chloorcyclopropyl)ethanon 
(CAS RN 63141-09-3) 

1.7-31.12 400 t 0 % 

09.2692 ex 2914 70 00 55 2-chloor-1-(1-chloorcyclopropyl)etha
non (CAS RN 120983-72-4) 

1.7-31.12 1 200 t 0 % 

09.2693 ex 2930 90 99 28 Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451- 
65-7) 

1.7-31.12 100 t 0 % 

09.2696 ex 2932 20 90 25 Decaan-5-olide (CAS RN 705-86-2) 1.7-31.12 2 430 kg 0 % 

09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecaan-5-olide (CAS RN 713- 
95-1) 

1.7-31.12 2 080 kg 0 % 

09.2698 ex 3204 17 00 30 Kleurstof C.I. Pigment Red 4 
(CAS RN 2814-77-9) en preparaten 
op basis daarvan met een gehalte aan 
kleurstof C.I. Pigment Red 4 van 60 
of meer gewichtspercenten 

1.7-31.12 75 t 0 % 

09.2699 ex 8526 91 20 

ex 8527 29 00 

80 

10 

Geïntegreerde audiomodule (IAM) 
met een digitale video-uitgang voor 
aansluiting op een lcd-aanraak
schermmonitor, interfaces voor een 
Media Oriented Systems Transport 
(MOST)-netwerk en waarbij het sig
naal wordt overgebracht via het 
MOST High-protocol, met of zonder: 

—  een printkaart (PCB) bevattende 
een Global Positioning System 
(gps)-ontvanger, een gyroscoop en 
een TrafficMessageChannel (TMC)- 
tuner, 

—  een harde schijf die meerdere 
kaarten kan ondersteunen, 

—  een HD-radio, 

—  een spraakherkenningssysteem, 

—  een cd- en een dvd-lade, 

en met 

— aansluitmogelijkheden voor Blue
tooth, mp3 en Universal Serial 
Bus (USB), 

—  een spanning van 10 V of meer 
maar niet meer dan 16 V, 

bestemd voor gebruik bij de vervaar
diging van voertuigen bedoeld bij 
hoofdstuk 87 (1) 

1.7-31.12.2016 500 000 stuks 0 % 
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Volg
nummer GN-code Taric Omschrijving Contingentperiode Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het contin

gent (%) 

09.2694 ex 8714 10 90 30 Asklemmen, behuizingen, vorkbrug
gen en klemstukken, van een alumini
umlegering, van de soort gebruikt 
voor motorfietsen 

1.7-31.12 500 000 stuks 0 % 

09.2695 ex 8714 10 90 40 Zuigers voor stuurdempers van gesin
terd staal volgens ISO-norm P2054, 
van de soort gebruikt voor motorfiet
sen 

1.7-31.12 1 000 000 
stuks 

0 %    

BIJLAGE II 

Volg
nummer GN-code Taric Omschrijving Contingentperiode Omvang van het 

contingent 

Recht van 
het contin

gent (%) 

09.2637 ex 0710 40 00 

ex 2005 80 00 

20 

30 

Maiskolven (Zea Mays Saccharata), ook 
indien gesneden, met een diameter 
van 10 mm of meer maar niet meer 
dan 20 mm, bestemd voor gebruik 
bij de vervaardiging van producten 
van de levensmiddelenindustrie, om 
een andere behandeling te ondergaan 
dan het enkel opnieuw verpakken (1) (2) 

1.1-31.12 550 t 0 % (3) 

09.2703 ex 2825 30 00 10 Vanadiumoxiden en –hydroxiden, uit
sluitend bestemd voor de vervaardi
ging van legeringen (1) 

1.1-31.12 20 000 t 0 % 

09.2683 ex 2914 19 90 50 Calciumacetylacetonaat (CAS RN 
19372-44-2) bestemd voor de ver
vaardiging van stabilisatorsystemen in 
tabletvorm (1) 

1.1-31.12 150 t 0 % 

09.2659 ex 3802 90 00 19 Met soda flux gecalcineerde diatome
eënaarde 

1.1-31.12 35 000 t 0 %   
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