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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2017/2466 VAN DE RAAD
van 18 december 2017
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 de toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde goederen die in de Unie in
ontoereikende mate worden geproduceerd, en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en industrie
producten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad (1) autonome tariefcontingenten
geopend. Binnen de grenzen van die tariefcontingenten kunnen de betrokken producten tegen een verlaagd recht
of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.

(2)

Om die redenen dienen voor twaalf nieuwe producten met ingang van 1 januari 2018 voor een passende
hoeveelheid tariefcontingenten met nulrecht te worden geopend. Bij vijf andere producten moet de omvang van
het contingent worden verhoogd omdat deze verhoging in het belang van de marktdeelnemers van de Unie is.

(3)

Bij één ander product moet de omvang van het contingent worden verlaagd omdat de productiecapaciteit van de
producenten van de Unie is gestegen.

(4)

Bij vijf producten moeten de duur en de omvang van het contingent worden aangepast omdat de desbetreffende
contingenten maar voor een periode van zes maanden waren geopend.

(5)

Bij nog een ander product moet de omschrijving worden gewijzigd.

(6)

Bij nog twaalf andere producten, ten slotte, dienen de autonome tariefcontingenten van de Unie met ingang van
1 januari 2018 te worden gesloten, omdat het niet in het belang van de Unie is om die contingenten na die
datum te handhaven.

(7)

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

(8)

Om te vermijden dat de toepassing van de contingentregeling wordt onderbroken en om te voldoen aan de
richtsnoeren die in de mededeling van de Commissie inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten (2) zijn
vastgesteld, dienen de in deze verordening vervatte wijzigingen met betrekking tot de contingenten voor de
betrokken producten van toepassing te zijn met ingang van 1 januari 2018. Deze verordening moet derhalve met
spoed in werking treden,

(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) PB C 363 van 13.12.2011, blz. 6.
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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 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876,
09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 en 09.2932 in bijlage I bij deze verordening worden in de tabel
ingevoegd in de volgorde van de GN-codes in de tweede kolom.
2) In de tabel worden de rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842,
09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 en 09.2868 vervangen door de
overeenkomstige rijen in bijlage II bij deze verordening.
3) In de tabel worden de rijen voor de tariefcontingenten met de volgnummers 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680,
09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 en 09.2669 geschrapt.
4) De eindnoot (*) met de tekst „Een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden.”
wordt geschrapt.
Artikel 2
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 met ingang van 1 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 december 2017.
Voor de Raad
De voorzitter
K. SIMSON
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BIJLAGE I

In de tabel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 worden de volgende rijen ingevoegd in de volgorde van de
GN-codes in de tweede kolom van die tabel:

Volg
nummer

Contingentpe
riode

Omvang van
het
contingent

Recht
van het
contingent
(%)

GN-code

Taric

Omschrijving

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Cesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9), in vaste
vorm of als waterige oplossing met meer dan
48 gewichtspercenten, maar niet meer dan 52
gewichtspercenten cesiumsulfaat

1.1-31.12

160 t

0%

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 t

0%

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (INN) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0%

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5t

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozine (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 t

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Toevoegingsmiddelen, bestaande uit reactie
producten van difenylamine en vertakte none
nen met:

1.1-31.12

900 t

0

1.1-31.12

16 000 t

0

1.1-31.12

1 000 t

0

— meer dan 28, maar niet meer dan 35 ge
wichtspercent 4-monononyldifenylamine
en
— meer dan 50, maar niet meer dan 65 ge
wichtspercent 4,4′-dinonyldifenylamine,
— een totaal gewichtspercentage van 2,4-di
nonyldifenylamine en 2,4′-dinonyldifeny
lamine van niet meer dan 5 gewichtsper
cent,
bestemd voor de vervaardiging van smeer
oliën (2)
09.2888

ex 3824 99 92

89

Mengsel van tertiaire alkyldimethylamines, be
vattend:
— 60 of meer, maar niet meer dan 80 ge
wichtspercenten
dodecyldimethylamine
(CAS RN 112-18-5), en
— 20 of meer, maar niet meer dan 30 ge
wichtspercenten dimethyl(tetradecyl)amine
(CAS RN 112-75-4)

09.2866

ex 7019 12 00

06

Stratifils (rovings) van S-glas:

ex 7019 12 00

26

— samengesteld uit continuglasvezels van 9
µm (± 0,5 µm),
— van 200 tex of meer maar niet meer dan
680 tex,
— zonder calciumoxide, en
— met een breuksterkte van meer dan
3 550 Mpa, zoals bepaald door ASTM
D2343-09
voor gebruik in de vliegtuigbouw (2)
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Contingentpe
riode

Omvang van
het
contingent

Recht
van het
contingent
(%)

GN-code

Taric

Omschrijving

09.2906

ex 7609 00 00

20

Van aluminium vervaardigde hulpstukken (fit
tings) voor buizen of pijpen voor bevestiging
aan radiatoren van motorfietsen (2)

1.1-31.12

3 000 000
stuks

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Uitlaatklep voor de vervaardiging van uitlaat
gassystemen voor motorfietsen (2)

1.1-31.12

1 000 000
stuks

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Bevestigingssteun, vervaardigd uit een alumi
niumlegering, met montagegaten, al dan niet
met bevestigingsmoeren, om de versnellings
bak indirect aan de carrosserie te bevestigen,
bestemd voor de vervaardiging van goederen
bedoeld bij hoofdstuk 87 (2)

1.1-31.12

200 000
stuks

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Lambdasensoren voor permanente integratie
in uitlaatsystemen van motorfietsen (2)

1.1-31.12

1 000 000
stuks

0”

(2) 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 van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de
Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
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BIJLAGE II

In de tabel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 worden de rijen voor de tariefcontingenten met de
volgnummers 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870,
09.2662, 09.2850 en 09.2868 vervangen door:

Volg
nummer

GN-code

Taric

Omschrijving

Contingentpe
riode

Omvang van
het contingent

Recht
van het
contingent
(%)

„09.2828

2712 20 90

Paraffine bevattende minder dan 0,75 ge
wichtspercent olie

1.1-31.12

120 000 t

0

09.2929

2903 22 00

Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 t

0

09.2704

ex 2909 49 80

2,2,2′,2′-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3′-oxydi
propaan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 t

0

09.2842

2932 12 00

2-furaldehyde (furfuraldehyde)

1.1-31.12

10 000 t

0

09.2844

ex 3824 99 92

Mengsel bevattende:

1.1-31.12

6 000 t

0

1.1-31.12

12 500 t

0

20

71

— 60 of meer, maar niet meer dan 90 ge
wichtspercenten 2-chloorpropeen (CAS
RN 557-98-2),
— 8 of meer,maar niet meer dan 14 ge
wichtspercenten
(Z)-1-chloorpropeen
(CAS RN 16136-84-8),
— 5 of meer, maar niet meer dan 23 ge
wichtspercenten 2-chloorpropaan (CAS
RN 75-29-6),
— niet meer dan 6 gewichtspercenten
3-chloorpropeen (CAS RN 107-05-1),
en
— niet meer dan 1 gewichtspercent ethyl
chloride (CAS RN 75-00-3)
09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
— met 17,5mol % of meer, maar niet meer
dan 20mol % hydroxylgroepen, en
— een gemiddelde deeltjesgrootte (D50)
van meer dan 0,6 mm

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymeermengsel van polycarbonaat en po
ly(methylmethacrylaat) met een gehalte aan
polycarbonaat van 98,5 % of meer, in de
vorm van pellets of korrels, met een licht
doorlaatbaarheid van 88,5 % of meer, geme
ten aan de hand van een proefmonster met
een dikte van 4 mm bij een golflengte van
λ = 400 nm (overeenkomstig ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 t

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleen
oxy-4,4′-bifenyleen)

1.1-31.12

3 500 t

0
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GN-code

Taric

Omschrijving

09.2848

ex 5505 10 10

10

Afval van synthetische vezels (incl. kamme
ling en garenafval) van nylon of andere po
lyamiden (PA6 en PA66).

09.2870

ex 7019 40 00

70

Weefsels van E-glasvezels:

ex 7019 52 00

30

— met een massa van 20 g/m of meer
maar niet meer dan 214 g/m2,

30.12.2017

Contingentpe
riode

Omvang van
het contingent

Recht
van het
contingent
(%)

1.1-31.12

10 000 t

0

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0

1.1-31.12

80 000 m2

0

1.1-31.12

5 900 000
stuks

0

1.1-31.12

2 000 000
stuks

0”

2

— geïmpregneerd met silaan,
— op rollen,
— met een vochtgehalte van 0,13 of min
der gewichtspercenten, en
— met niet meer dan drie holle vezels per
100 000 vezels,
voor exclusief gebruik bij de vervaardiging
van prepregs en met koper beklede lamina
ten (2)
09.2662

ex 7410 21 00

55

Platen:
— bestaande uit minstens één laag met
epoxidehars geïmpregneerd weefsel van
glasvezels,
— aan één zijde of beide zijden bekleed
met koperfolie met een dikte van niet
meer dan 0,15 mm,
— met een diëlektrische constante (DK) van
minder dan 5,4 bij 1 MHz, gemeten vol
gens IPC-TM-650 2.5.5.2,
— met een verliesfactor van minder dan
0,035 bij 1 MHz, gemeten volgens IPCTM-650 2.5.5.2,
— met een CTI (comparative tracking in
dex) van 600 of meer

09.2850

ex 8414 90 00

70

Een compressorwiel met een aluminiumlege
ring en:
— een diameter van 20 mm of meer, maar
niet meer dan 130 mm, en
— een gewicht van 5 g of meer, maar niet
meer dan 800 g
bestemd voor gebruik bij de vervaardiging
van verbrandingsmotoren (2)

09.2868

ex 8714 10 90

60

Zuigers voor ophanginrichtingen, met een
diameter van niet meer dan 55 mm, van ge
sinterd staal

(2) 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 van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de
Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

