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Het ontwerpstandpunt van het Europees Parlement na juridisch-taalkundige afronding
door de diensten van het Parlement en de Raad, komt als volgt te luiden:

VERORDENING (EU) NR. .../2014
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van
inzake verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit
Oekraïne
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In verscheidenheid verenigd

NL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,
lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

1

Standpunt van het Europees Parlement van xx april 2014.
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Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Oekraïne is een prioritair partnerland binnen het Europese Nabuurschapsbeleid en
het oostelijk partnerschap. De Unie streeft naar een steeds nauwere band met
Oekraïne, die verder gaat dan louter bilaterale samenwerking en geleidelijke stappen
naar een politieke associatie en economische integratie omvat. In dit verband werd in
de periode 2007-2011 over een Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, onderhandeld, met inbegrip van
een diepe en brede vrijhandelsruimte , en die werd op30 maart 2012 door beide
partijen geparafeerd. Krachtens de bepalingen inzake de diepe en brede
vrijhandelsruimte moeten de Unie en Oekraïne gedurende een overgangsperiode van
ten hoogste 10 jaar na de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst een
vrijhandelsruimte oprichten overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994.
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(2)

In het licht van de ongekende politieke, economische en veiligheidsuitdagingen
waarmee Oekraïne wordt geconfronteerd en teneinde de Oekraïense economie te
ondersteunen, is het dienstig niet te wachten tot de bepalingen van de
Associatieovereenkomst inzake de diepe en brede vrijhandelsruimte in werking treden,
maar op de toepassing daarvan vooruit te lopen door autonome handelspreferenties, en
unilateraal een begin te maken met de verlaging of afschaffing van de douanerechten
die de Unie heft op goederen van oorsprong uit Oekraïne, overeenkomstig de Lijst van
concessies in bijlage I-A bij de Associatieovereenkomst.

(3)

Om fraude te voorkomen, moet aan het recht om gebruik te maken van de autonome
handelspreferenties de voorwaarde worden verbonden dat Oekraïne voldoet aan de
desbetreffende regels inzake de oorsprong van producten en de daarmee
samenhangende procedures, en dat deze zich verbindt tot een doeltreffende
administratieve samenwerking met de Unie. Bovendien mag Oekraïne geen nieuwe
douanerechten of heffingen van gelijke werking dan wel nieuwe kwantitatieve
beperkingen of maatregelen van gelijke werking voor de invoer van producten van
oorsprong uit de Unie vaststellen, de bestaande douanerechten of heffingen niet
verhogen of noch andere beperkingen invoeren.
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(4)

Bepaald moet worden dat, wanneer na onderzoek van de Commissie blijkt dat een
product ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor producenten
van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten in de Unie, de normale
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw ingesteld worden.

(5)

Voor het geval dat één van de in deze verordening neergelegde voorwaarden niet
wordt nageleefd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend om de preferentiële regeling tijdelijk geheel of ten dele te schorsen. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1.

(6)

Deze Verordening dient van toepassing te zijn totdat Titel IV (handel en
handelsgerelateerde onderwerpen) van de Associatieovereenkomst in werking treedt
of, in voorkomend geval, voorlopig wordt toegepast, en uiterlijk tot en met 1
november 2014.

(7)

Gezien de urgentie van de aangelegenheid, moet er een uitzondering worden gemaakt
op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van het Protocol nr. 1 betreffende de
rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat is gehecht aan het Verdrag
betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

1

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten
de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011,
blz. 13).
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Artikel 1
Preferentiële regelingen
De douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne worden verlaagd of afgeschaft
overeenkomstig bijlage I.
Artikel 2
Voorwaarden voor de preferentiële regelingen
Het recht op de in artikel 1 vastgestelde preferentiële regelingen is afhankelijk van de
volgende voorwaarden:
a)

de regels betreffende de oorsprong van de producten en de desbetreffende procedures
in titel IV, hoofdstuk 2, afdeling 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/931 van de
Commissie moeten zijn nageleefd;

b)

de bepalingen betreffende de methoden van administratieve samenwerking in de
artikelen 121 en 122 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 moeten zijn nageleefd;

c)

Oekraïne gaat daadwerkelijke administratieve samenwerking met de Unie aan ter
voorkoming van fraude;

1

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).
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d)

Oekraïne stelt met ingang van ...geen nieuwe douanerechten of heffingen van
gelijke werking dan wel nieuwe kwantitatieve beperkingen of maatregelen van
gelijke werking vast voor de invoer van producten van oorsprong uit de Unie, of
verhoogt de bestaande douanerechten of heffingen niet en voert geen andere
beperkingen in.
Artikel 3
Toegang tot de tariefcontingenten

1.

De in de bijlagen II en III vermelde producten mogen in de Unie worden ingevoerd
binnen de grenzen van de tariefcontingenten van de Unie, zoals bepaald in die
bijlagen.

2.

Met uitzondering van de tariefcontingenten voor de in bijlage III bij deze
verordening bedoelde specifieke landbouwproducten worden de in lid 1 van dit
artikel bedoelde tariefcontingenten door de Commissie beheerd overeenkomstig de
artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

3.

De tariefcontingenten voor de in bijlage III bij deze verordening bedoelde specifieke
landbouwproducten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig de
krachtens artikel 184 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad1 vastgestelde voorschriften.



PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen.
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en tot intrekking van de
Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB
L 347 van 20.12.2013, blz. 671).
1
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Artikel 4
Tijdelijke schorsing
Indien zij van oordeel is dat er voldoende bewijs is dat de in artikel 2 vastgelegde
voorwaarden niet worden nageleefd, kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen
teneinde de in deze verordening bedoelde preferentiële regelingen tijdelijk geheel of ten dele
te schorsen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
Artikel 5
Vrijwaringsclausule
Wanneer de invoer van een product van oorsprong uit Oekraïne dat is opgenomen in bijlage I
bij deze verordening ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor
producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten in de Unie, kan de
Commissie voor die invoer opnieuw de normale rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief instellen onder de voorwaarden en volgens de procedures waarin wordt voorzien
door de artikelen 11 en 11 bis van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad1, die mutatis
mutandis van toepassing zijn.

1

Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad van 21 januari 2008 tot invoering van autonome
handelspreferenties voor de Republiek Moldavië en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 980/2005 en Besluit
2005/924/EG van de Commissie (PB L 20 van 24.1.2008, blz. 1).
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Artikel 6
Comitéprocedure
1.

De Commissie wordt voor de toepassing van artikel 3, lid 2, en artikel 4, van deze
verordening bijgestaan door het Comité douanewetboek, ingesteld bij artikel 248 bis
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad1. Dat comité is een comité in de zin
van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.

1

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek ( PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).
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Artikel 7
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing totdat Titel IV van de Associatieovereenkomst in werking treedt of in
voorkomend geval voorlopig wordt toegepast, en uiterlijk tot en met 1 november 2014. De
Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Europese Unie een bericht indien deze
verordening vóór die datum buiten werking treedt.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te ...,

NL

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter
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BIJLAGE I
Tarieflijsten van de EU
(De tekst van de bijlage is vanwege zijn lengte hier niet weergegeven. Voor deze tekst, zie het
voorstel van de Commissie (COM(2014)0166).
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BIJLAGE II

Niettegenstaande de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt
de omschrijving van de producten geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien
in het kader van deze bijlage het preferentiestelsel wordt bepaald door de GN-codes zoals
deze op ...* luiden.
Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3050

0204 22 50
0204 22 90

Achterstellen en halve achterstellen
van schapen, andere delen, met been
(met uitzondering van hele en halve
dieren, voorstukken en halve
voorstukken en nierstukken en/of
zadels en halve nierstukken en/of
zadels), vers of gekoeld

0204 23

Vlees zonder been van schapen, vers
of gekoeld

0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90

Vlees van schapen, met been (met
uitzondering van hele en halve
dieren, en voorstukken en halve
voorstukken), bevroren

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
1 500

0204 43 10
0204 43 90

*

PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te vullen.
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Vlees van lammeren, zonder been,
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Vlees van schapen, zonder been,
bevroren
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)

09.3051

0409

Natuurhoning

5 000

09.3052

1701 12

Ruwe beetwortelsuiker, niet
gearomatiseerd en zonder
toegevoegde kleurstoffen

20 070

1701 91
1701 99

Andere suiker dan ruwe suiker

1702 20 10

Ahornsuiker in vaste vorm,
gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen

1702 90 30

Isoglucose in vaste vorm, in droge
toestand 50 gewichtspercenten
fructose bevattend

1702 90 50

Maltodextrine in vaste vorm en
maltodextrinestroop, in droge
toestand 50 gewichtspercenten
fructose bevattend

1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79

Karamel

1702 90 80

Inulinestroop

1702 90 95

Andere suikers, daaronder begrepen
invertsuiker en andere suiker en
suikerstropen die in droge toestand
50 gewichtspercenten fructose
bevatten
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3053

09.3054

1702 30
1702 40

Glucose en glucosestroop, in droge
toestand geen of minder dan 50
gewichtspercenten fructose
bevattend, met uitzondering van
invertsuiker

1702 60

Andere fructose en fructosestroop, in
droge toestand meer dan 50
gewichtspercenten fructose
bevattend, met uitzondering van
invertsuiker

2106 90 30

Stroop van isoglucose,
gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen

2106 90 55

Stroop van glucose en van
maltodextrine, gearomatiseerd of met
toegevoegde kleurstoffen

2106 90 59

Suikerstroop, gearomatiseerd of met
toegevoegde kleurstoffen (met
uitzondering van stroop van
isoglucose, van lactose, van glucose
en van maltodextrine)
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
10 000

2 000
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3055

Ex 1103 19 20

Gries van gerst

1103 19 90

Gries en griesmeel, van granen (met
uitzondering van gries en griesmeel
van tarwe, van rogge, van haver, van
mais, van rijst en van gerst)

1103 20 90

Pellets van granen (met uitzondering
van die van tarwe, rogge, mais, rijst
of gerst)

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
6 300

1104 19 10
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69

Granen van tarwe, geplet of in
vlokken
Granen van mais, geplet of in
vlokken
Granen van gerst, geplet
Granen van gerst, in vlokken

1104 29
Andere bewerkte granen
(bijvoorbeeld gepeld, gepareld,
gesneden of gebroken) dan haver,
rogge of mais
1104 30
Graankiemen, ook indien geplet, in
vlokken of gemalen
09.3056

1107

Mout, ook indien gebrand

1109

Tarwegluten, ook indien gedroogd
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3057

09.3058

1108 11

Tarwezetmeel

1108 12

Maiszetmeel

1108 13

Aardappelzetmeel

3505 10 10
3505 10 90

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel
(met uitzondering van door
ethervorming of door verestering
gewijzigd zetmeel)

3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
10 000

1 000

Lijm met een gehalte aan zetmeel,
aan dextrine of aan ander gewijzigd
zetmeel van 25 of meer
gewichtspercenten
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3059

2302 10
2302 30
2302 40 10
2302 40 90

Zemelen, slijpsel en andere resten
van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van granen (met
uitzondering van rijst), ook indien in
pellets

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
16 000

2303 10 11
Afvallen van maïszetmeelfabrieken
(met uitzondering van ingedikt
zwelwater), met een gehalte aan
proteïnen, berekend op de droge stof,
van meer dan 40 gewichtspercenten
09.3060

0711 51

Paddenstoelen van het geslacht
Agaricus, voorlopig verduurzaamd,
(bijvoorbeeld door middel van
zwaveldioxide of in water waaraan,
voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwavel of andere stoffen zijn
toegevoegd), doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie

2003 10

Paddenstoelen van het geslacht
Agaricus, bereid of verduurzaamd
(met uitzondering van die welke zijn
bereid of verduurzaamd in azijn of
azijnzuur)
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3061

0711 51

Paddenstoelen van het geslacht
Agaricus, voorlopig verduurzaamd,
(bijvoorbeeld door middel van
zwaveldioxide of in water waaraan,
voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwavel of andere stoffen zijn
toegevoegd), doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie

500

09.3062

2002

Tomaten, op andere wijze bereid of
verduurzaamd dan in azijn of
azijnzuur

10 000
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3063

2009 61 90

Druivensap (druivenmost daaronder
begrepen), met een brixwaarde van
niet meer dan 30, met een waarde
van 18 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 69 11

Druivensap (druivenmost daaronder
begrepen), met een brixwaarde van
meer dan 67, met een waarde van
niet meer dan 22 EUR per 100 kg
nettogewicht

2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90

Druivensap (druivenmost daaronder
begrepen), met een brixwaarde van
meer dan 30 doch niet meer dan 67,
met een waarde van niet meer dan
18 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 71
2009 79

Appelsap
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
10 000
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3064

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Karnemelk, gestremde melk en room,
yoghurt, kefir en andere gegiste of
aangezuurde melk en room, ook
indien ingedikt, gearomatiseerd of
met toegevoegde vruchten of cacao

2 000

09.3065

0405 20 10
0405 20 30

Zuivelpasta's met een vetgehalte van
39 of meer gewichtspercenten doch
niet meer dan 75 gewichtspercenten

250

09.3066

0710 40
0711 90 30
2001 90 30
2004 90 10
2005 80

Suikermais
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)

1 500
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3067

1702 50

Chemisch zuivere fructose

1702 90 10

Chemisch zuivere maltose

Ex 1704 90 99

Ander suikerwerk zonder cacao, met
een sacharosegehalte van 70 of meer
gewichtspercenten

1806 10 30
1806 10 90

Cacaopoeder met een
sacharosegehalte of met een
isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van 65 of meer
gewichtspercenten

Ex 1806 20 95

Andere bereidingen, hetzij in
blokken of in staven, met een
gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in
vloeibare toestand of in de vorm van
pasta, poeder, korrels of dergelijke,
in recipiënten of in andere
verpakkingen, met een inhoud per
onmiddellijke verpakking van meer
dan 2 kg, met een gehalte aan
cacaoboter van minder dan
18 gewichtspercenten en met een
gehalte aan sacharose van 70 of meer
gewichtspercenten
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Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
2 000
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

Ex 1901 90 99

Andere bereidingen voor menselijke
consumptie van meel, gries,
griesmeel, zetmeel of moutextract,
geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend
op een geheel ontvette basis, met een
gehalte aan sacharose van 70 of meer
gewichtspercenten

2101 12 98
2101 20 98

Preparaten op basis van koffie, thee
of maté

3302 10 29

09.3068

NL

Mengsels van reukstoffen en
mengsels op basis van een of meer
van deze zelfstandigheden met
andere stoffen, van de soort gebruikt
in de drankenindustrie, alle essentiële
aromatische stoffen van een bepaalde
drank bevattend, met een effectief
alcoholgehalte van niet meer dan 0,5
volumepercent

1903

Tapioca en soortgelijke producten
bereid uit zetmeel, in de vorm van
vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904 30

Bulgurtarwe

PE530.079v02-00

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)

22/26

2 000

RR\1024276NL.doc

Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3069

1806 20 70

Zogenaamde "chocolate milk crumb"

2106 10 80

Andere proteïneconcentraten en
getextureerde proteïnestoffen

2202 90 99

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
300

Andere niet-alcoholische dranken
dan water, met een gehalte aan
vetstoffen afkomstig van producten
bedoeld bij de posten 0401 tot en
met 0404 van 2 of meer
gewichtsprocenten

09.3070

2106 90 98

Producten voor menselijke
consumptie, niet elders genoemd
noch elders onder begrepen

2 000

09.3071

2207 10
2208 90 91
2208 90 99

Ethylalcohol, niet gedenatureerd

27 000

2207 20

Ethylalcohol en gedistilleerde
dranken, gedenatureerd, ongeacht het
gehalte

2402 10

Sigaren en cigarillo's, tabak
bevattend

2402 20 90

Sigaretten, tabak bevattend (geen
kruidnagels bevattend)

09.3072

RR\1024276NL.doc
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Volgnr.

GN-code

Omschrijving van de goederen

Contingentperiode
Vanaf de
inwerkingtreding van
deze verordening tot en
met 1 november 2014

09.3073

2905 43

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3824 60

Sorbitol, andere dan die bedoeld bij
onderverdeling 2905 44

09.3074

3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90

Appreteermiddelen, middelen voor
het versnellen van het verfproces of
van het fixeren van kleurstoffen,
alsmede andere producten en
preparaten (bijvoorbeeld preparaten
voor het beitsen), van de soort
gebruikt in de textielindustrie, de
papierindustrie, de lederindustrie of
dergelijke industrieën, elders
genoemd noch elders onder
begrepen, op basis van zetmeel of
van zetmeelhoudende stoffen

09.3075

0703 20

Knoflook, vers of gekoeld

09.3076

1004

Haver

PE530.079v02-00

NL

Omvang van het
jaarlijkse
contingent
(nettogewicht in
ton, tenzij
anders bepaald)
100

2 000

500

4 000
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BIJLAGE III
In artikel 3, lid 3, bedoelde tariefcontingenten voor specifieke landbouwproducten
Product

Rundvlees

Tariefindeling

Hoeveelheid

0201.10.(00)
0201.20.(20-30-50-90)
0201.30.(00)
0202.10.(00)
0202.20.(10-30-50-90)
0202.30.(10-50-90)

12 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

20 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

Varkensvlees

0203.11.(10)
0203.12.(11-19)
0203.19.(11-13-15-55-59)
0203.21.(10)
0203.22.(11-19)
0203.29.(11-13-15-55-59)

Vlees van
pluimvee en
bereidingen
daarvan

0207.11.(30-90)
0207.12.(10-90)
0207.13.(10-20-30-50-60-99)
0207.14.(10-20-30-50-60-99)
0207.24.(10-90)
0207.25.(10-90)
0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)
0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)
0207.32.(15-19-51-59-90)
0207.33.(11-19-59-90)
0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-7999)
0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210.99.(39)
1602.31.(11-19-30-90)
1602.32.(11-19-30-90)
1602.39.(21)
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+ 20 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht
(voor de GN-codes
0203.11.(10)
0203.12.(19)
0203.19.(11-15-59)
0203.21.(10)
0203.22.(19)
0203.29.(11-15-59))
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16 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

+ 20 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht
(voor GN-code 0207.12.(10-90))
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Product

Melk, room,
gecondenseerde
melk en yoghurt

Melkpoeder

Boter en
zuivelpasta's

Eieren en
albuminen

Zachte tarwe,
meel en pellets

Gerst, meel en
pellets

Mais, meel en
pellets

Tariefindeling

Hoeveelheid

0401.10.(10-90)
0401.20.(11-19-91-99)
0401.30.(11-19-31-39-91-99)
0402.91.(10-30-51-59-91-99)
0402.99.(10-31-39-91-99)
0403.10.(11-13-19-31-33-39)
0403.90.(51-53-59-61-63-69)
0402.10.(11-19-91-99)
0402.21.(11-17-19-91-99)
0402.29.(11-15-19-91-99)
0403.90.(11-13-19-31-33-39)
0404.90.(21-23-29-81-83-89)
0405.10.(11-19-30-50-90)
0405.20.(90)
0405.90.(10-90)
0407.00.(30)
0408.11.(80)
0408.19.(81-89)
0408.91.(80)
0408.99.(80)
3502.11.(90)
3502.19.(90)
3502.20.(91-99)
1001.90.(99)
1101.00.(15-90)
1102.90.(90)
1103.11.(90)
1103.20.(60)
1003.00.(90)
1102.90.(10)
1103.20.(20)
1005.90.(00)
1102.20.(10-90)
1103.13.(10-90)
1103.20.(40)
1104.23.(10-30-90-99)

8 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

1 500 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

1 500 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht

1 500 ton/jaar,
uitgedrukt in equivalenten
eieren in de schaal
+ 3 000 ton/jaar,
uitgedrukt in nettogewicht
(voor GN-code 0407.00.(30))

950 000 ton/jaar

250 000 ton/jaar

400 000 ton/jaar

(betreft alle taalversies).
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