
VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) Nr. 565/2010 VAN DE RAAD 

van 29 juni 2010 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 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) Ter waarborging van een voldoende en ononderbroken 
aanvoer van bepaalde goederen die in de EU in onvol
doende hoeveelheden worden geproduceerd en om ver
storingen van de markt voor bepaalde landbouw- en 
industrieproducten te voorkomen, werden bij Verorde
ning (EU) nr. 7/2010 ( 1 ) tariefcontingenten geopend. Bin
nen de grenzen van die tariefcontingenten kunnen pro
ducten tegen een verminderd recht of een nulrecht wor
den ingevoerd. Om dezelfde reden moet voor bepaalde 
producten voor een passende hoeveelheid vanaf 
1 juli 2010 nieuwe tariefcontingenten tegen nulrecht 
worden geopend. 

(2) De autonome tariefcontingenten van de Unie met de 
volgnummers 09.2814, 09.2816 en 09.2807 zijn onvol
doende gebleken om in de behoeften van de uniale in
dustrie te voorzien. Daarom moeten deze contingenten 
worden verhoogd. 

(3) De goederenomschrijving van het autonome tariefcontin
gent met volgnummer 09.2907 moet worden aangepast. 

(4) Verordening (EU) nr. 7/2010 moet derhalve dienovereen
komstig worden gewijzigd. 

(5) Aangezien de bij deze verordening vastgestelde tariefcon
tingenten vanaf 1 juli 2010 van kracht moeten zijn, 
moet deze verordening ook vanaf die datum van toepas
sing worden en onmiddellijk in werking treden, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 wordt als volgt 
gewijzigd: 

1) de rijen in bijlage I bij deze verordening worden toegevoegd 
als laatste posten; 

2) de rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 
09.2814, 09.2907 09.2816 en 09.2807 worden vervangen 
door de rijen in bijlage II bij deze verordening. 

Artikel 2 

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

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2010. 

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

Gedaan te Luxemburg, 29 juni 2010. 

Voor de Raad 
De voorzitster 

E. ESPINOSA
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BIJLAGE I 

Tariefcontingenten bedoeld in artikel 1, onder 1) 

Volg
nummer GN-code TARIC Omschrijving Contingent

periode 
Omvang van het 

contingent 

Recht van het 
contingent 

(%) 

09.2636 ex 8411 82 80 20 Op luchtvaarttechnologie geba
seerde gasturbines met een ver
mogen van 64 MW en een cyclus
rendement van meer dan 40 %, 
voor gebruik in piek- en mid- 
merit-elektriciteitscentrales met 
minder dan 5 500 bedrijfsuren 
per jaar 

1.7.-31.12. 5 stuks 0 % 

09.2635 ex 9001 10 90 20 Optische vezels, bestemd voor de 
vervaardiging van glasvezelkabels 
bedoeld bij post 8544 (1) 

1.7.-31.12. 1 150 000 km 0 % 

BIJLAGE II 

Tariefcontingenten bedoeld in artikel 1, onder 2) 

Volgnum
mer GN-code TARIC Omschrijving Contingentpe

riode 
Omvang van 

het contingent 

Recht van 
het contin

gent (%) 

09.2814 ex 3815 90 90 76 Katalysator, bestaande uit titaan
dioxide en wolfraamtrioxide 

1.1.-31.12. 2 200 ton 0 % 

09.2907 ex 3824 90 97 86 Mengsel van plantsterolen in poe
dervorm, bevattende: 

— 75 of meer gewichtspercenten 
sterolen en 

— niet meer dan 25 gewichtsper
centen stanolen, 

bestemd voor de vervaardiging van 
stanolen/sterolen of stanol/steroles
ters (1) 

1.1.-31.12. 2 500 ton 0 % 

09.2816 ex 3912 11 00 20 Celluloseacetaatvlokken 1.1.-31.12. 58 500 ton 0 % 

09.2807 ex 3913 90 00 86 Niet-steriel natriumhyaluronaat 1.1.-31.12. 150 000 g 0 %
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