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BESLUIT Nr. 6/2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
EN HUN LIDSTATEN, ENERZĲDS, EN DE REPUBLIEK ESTLAND, ANDERZĲDS
van 18 juli 2001
ter verbetering van de in Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst vastgelegde handelsregeling
voor verwerkte landbouwproducten
(2001/756/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbĳ een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzĳds, en de Republiek Estland, anderzĳds (1),
inzonderheid op de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 2 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Protocol nr. 2 omvat de handelsregelingen voor
verwerkte landbouwproducten tussen de Gemeenschap
en Estland.

(2)

Uit hoofde van artikel 1, lid 3, van Protocol nr. 2 besluit
de Associatieraad met name over elke wĳziging van de
in de bĳlage bĳ Protocol nr. 2 vermelde rechten en over
de verhoging of intrekking van tariefcontingenten.

(3)

Uit hoofde van artikel 2, tweede streepje, van Protocol
nr. 2 besluit de Associatieraad ook dat de toegepaste
rechten kunnen worden verlaagd wanneer de rechten
ingevolge wederzĳdse concessies voor verwerkte landbouwproducten worden verlaagd.

(4)

De in de bĳlage van dit besluit bedoelde jaarlĳkse
contingenten moeten worden geopend voor het jaar
2001. Omdat ze pas na 1 januari 2001, op een nader
vast te stellen datum, kunnen worden geopend, moeten
ze pro rata worden verlaagd aan de hand van de reeds
verstreken tĳd,

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 3.
(2) PB L 29 van 3.2.1999, blz. 15.

BESLUIT:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Protocol nr. 2 betreffende het handelsverkeer
tussen de Gemeenschap en Estland van verwerkte landbouwproducten wordt aangevuld met de bĳlage bĳ dit besluit.
Artikel 2
De in de bĳlage bĳ dit besluit bedoelde jaarlĳkse contingenten
voor het jaar 2001 worden pro rata verlaagd aan de hand van
de reeds verstreken tĳd in gehele maanden.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand volgende op de datum van goedkeuring.
Gedaan te Brussel, 18 juli 2001.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
T. H. ILVES
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Tabel 1
Contingenten van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Estland — Vrĳstelling van rechten binnen
het contingent

GN-code

Jaarlĳks contingent
(1 000 kg)

Omschrĳving

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

0403 10 51 t/m
0403 10 99

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

200

200

200

1518 00

Standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd. gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516; mengsels en
bereidingen van dierlĳke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van
verschillende vetten en oliën bedoeld bĳ dit hoofdstuk, niet geschikt voor
menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:
– andere:
– – standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën alsmede fracties
daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op
andere wĳze chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516
– – andere

600

600

600

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

420

640

860

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao
bevatten, andere dan bedoeld onder GN-code 1806 10 15

800

900

1 000

1901

Moutextract; 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, elders genoemd
noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselĳke consumptie van
producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan
5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette
basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bĳ post
1905

150

150

150

1901 90

– andere

500

500

500

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten
cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen,
plakouwels en dergelĳke producten van meel of van zetmeel

300

450

600

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere
dan de vaccins bedoeld bĳ post 3002); samengesteld bakpoeder:
– levende gist
– samengesteld bakpoeder

650

950

1 250

1518 00 91
1518 00 95 t/m
1518 00 99
1704

2102 10
2102 30 00
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L 283/51
Jaarlĳks contingent
(1 000 kg)

Omschrĳving

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderĳen en dergelĳke
producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

500

600

700

2103 90 90

– – andere

150

200

250

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie

150

150

150

2105 00

Consumptie-ĳs

100

150

200

2106

Producten voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen:
– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

10

15

25

– andere:
– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van
reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken
– – andere:
– – – bevatten geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel
– – – andere

600

600

600

2202 90 91 t/m
2202 90 99

Water met van melk afkomstige vetstoffen

800

800

800

2402 20
2402 20 10
2402 20 90

– Sigaretten, tabak bevattend:
– – kruidnagels bevattend
– – andere

100

100

100

2106 10
2106 90
2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98
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Tabel 2
Rechten van toepassing op invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Estland
Opmerking: De in deze tabel genoemde rechten worden met 10 % verlaagd. De bedragen die bĳ de berekening van de verlaagde agrarische elementen
(EAR) en aanvullende rechten (AD S/ZR en AD F/MR) in aanmerking worden genomen en die van toepassing zĳn bĳ de invoer in de
Gemeenschap van de in deze tabel vermelde goederen, zĳn de in tabel 2 b) (vanaf 1.7.2000) van bĳlage 1 bĳ Verordening (EG) nr.
2204/1999 van de Commissie (PB L 278 van 28.10.1999, blz. 775) vermelde bedragen (1).

GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

0403

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

0403 10

– yoghurt:
– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk
afkomstige vetstoffen:

0403 10 51

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 10 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– andere:
– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk
afkomstige vetstoffen:

0403 90 71

– – – – van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – van meer dan 27 gewichtspercenten

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
0403 90 91

– – – – van niet meer dan 3 gewichtspercenten

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – van meer dan 6 gewichtspercenten

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen;
zuivelpasta's:

0405 20

– zuivelpasta's:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60
gewichtspercenten

9 % + EAR

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75
gerwichtspercenten

9 % + EAR

0509 00

Echte sponsen:

0509 00 90

– andere

5,1 %
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

0710 40 00

– suikermaïs

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bĳvoobeeld 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:

0711 90

– andere groenten; mengsels van groenten:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– – groenten
0711 90 30

– – – suikermaïs

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar
en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslĳmen en bindmiddelen,
ook indien gewĳzigd:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– plantensappen en plantenextracten:
1302 12 00

– – van zoethout

0%

1302 13 00

– – van hop

0%

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

1302 20 10

– – in droge toestand

19,2 %

1302 20 90

– – andere

11,2 %

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

1505 10 00

– ruw wolvet

1516

Dierlĳke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelĳk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien
geraffineerd, doch niet verder bereid:

1516 20

– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516 20 10

– – gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselĳke consumptie, van dierlĳke of
plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld
bĳ dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bĳ post
1516:

1517 10

– margarine, andere dan vloeibare margarine:

1517 10 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet
meer dan 15 gewichtspercenten

1517 90

– andere:

1517 90 10

– – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet
meer dan 15 gewichtspercenten

3,2 %

3,4 %

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

– – andere
1517 90 93

– – – mengsels en bereidingen voor menselĳke consumptie van de soorten gebruikt
als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1518 00

Standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt,
geoxideerd, gehehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516; mengsels en bereidingen van dierlĳke of
plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld
bĳ dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen:

1518 00 10

– Linoxyne
– andere:

2,9 %

7,7 %
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

– – standolie en andere dierlĳke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wĳze
chemisch gewĳzigd, andere dan die bedoeld bĳ post 1516

7,7 %

1518 00 91

– – andere:
1518 00 95

– – – mengsels en bereidingen van dierlĳke vetten en oliën of van dierlĳke en
plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor
menselĳke consumptie

1518 00 99

– – – andere

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bĳenwas, was van andere insecten,
alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

1521 90

– andere:

2%

7,7 %

– – bĳenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd:
1521 90 99

– – – andere

1522 00

Degras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlĳke of
plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)
daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder
toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd;
karamel:

1702 50 00

– chemisch zuivere fructose

1702 90

– andere, invertsuiker daaronder begrepen:

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

1704 10

– kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:

0%

3,8 %

16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas

12,8 %

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten:
1704 10 11

– – – in de vorm van stroken

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

1704 10 19

– – – andere

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten:
1704 10 91

– – – in de vorm van stroken

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 10 99

– – – andere

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 90

– ander:

1704 90 10

– – zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose,
zonder andere toegevoegde stoffen

1704 90 30

– – witte chocolade

13,4 %
9,1 % + 45,1 MAX 18,9 % +
16,5 EUR/100 kg

– – ander:
1704 90 51

– – – pasta's en spĳs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellĳke verpakking
met een netto-inhoud van 1 kg of meer

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 55

– – – keelpastilles en hoestbonbons

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

1704 90 61

– – – dragees en dergelĳke met een suikerlaag omhulde artikelen

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – ander:
1704 90 65

– – – – gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder
begrepen

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 71

– – – – zuurtjes en dergelĳk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 75

– – – – karamels, toffees en dergelĳke

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – – ander:
1704 90 81

– – – – – verkregen door samenpersing

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 99

– – – – – ander

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

9,6 %

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

7,7 %

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao bevatten:

1806 10

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zĳn toegevoegd:

1806 10 15

– – geen sacharose bevatend of met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van minder dan 5 gewichtspercenten

0%

1806 10 20

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5
of meer doch minder dan 65 gewichtspercenten

0 % + 25,2 EUR/100 kg

1806 10 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van
65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1806 10 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van
80 of meer gewichtspercenten

0 % + 41,9 EUR/100 kg

1806 20

– 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:

1806 20 10

– – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichtspercenten of met een
totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer
gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 30

– – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 25
of meer doch minder dan 31 gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0%

– – andere:
1806 20 50

– – – met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 70

– – – zogenaamde „chocolate milk crumb”

1806 20 80

– – – cacaofantasie

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 95

– – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0 % + EAR

– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
1806 31 00

– – gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32

– – niet gevuld

1806 32 10

– – – met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32 90

– – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

1806 90

– andere:
– – chocolade en chocoladewerken:
– – – bonbons of pralines, ook indien gevuld:

1806 90 11

– – – – alcohol bevattend

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 19

– – – – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – andere:
1806 90 31

– – – – gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 39

– – – – niet gevuld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 50

– – suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende
stoffen, die cacao bevatten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 60

– – boterhampasta die cacao bevat

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 70

– – bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 90

– – andere

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1901

Moutextract; 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, elders genoemd noch elders onder begrepen;
bereidingen voor menselĳke consumptie van producten bedoeld bĳ de posten 0401
tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1901 10 00

– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het
klein

7,6 % + EAR

1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bĳ post 1905

7,6 % + EAR

1901 90

– andere:
– – moutextract:

1901 90 11

– – – met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten

1901 90 19

– – – ander

5,1 % + 18 EUR/100 kg
5,1 % + 14,7 EUR/100 kg

– – andere:
1901 90 91

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose
of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige
vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten
glucose of zetmeel, geen bereidingen in poeder voor menselĳke consumptie
van producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404 bevattend

1901 90 99

– – – andere

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan
wel op andere wĳze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi,
ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

12,8 %

7,6 % + EAR

– deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wĳze bereid:
1902 11 00

– – waarin ei is verwerkt

1902 19

– – andere:

1902 19 10

– – – geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – andere

7,7 % + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wĳze bereid):
– – andere:

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
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1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

8,3 % + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – andere

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

– andere deegwaren:

1902 30 10

– – gedroogd

6,4 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

– – andere

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

– koeskoes:

1902 40 10

– – niet bereid

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

– – andere

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

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

6,4 % + 15,1 EUR/100 kg

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bĳvoorbeeld cornflakes);
granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van
andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op
andere wĳze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1904 10

– graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:

1904 10 10

– – op basis van maïs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

– – op basis van rĳst

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

– – andere:

1904 20

– bereidingen voor menselĳke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen:

1904 20 10

– – bereidingen van de soort „müsli”, op basis van niet geroosterde graanvlokken

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

9 % + EAR

– – andere:
1904 20 91

– – – op basis van maïs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – op basis van rĳst

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – andere

1904 90

– andere:

1904 90 10

– – rĳst

1904 90 90

– – andere

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao
bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en
dergelĳke producten van meel of van zetmeel:

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20

– ontbĳtkoek:

1905 20 10

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten

0 % + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose,
daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:
– – geheel of gedeeltelĳk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao
bevatten:

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

8,3 % + 46 EUR/100 kg
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg

0 % + 13 EUR/100 kg
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1905 30 11

– – – in een onmiddellĳke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 19

– – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – andere:
– – – koekjes en biscuits, gezoet:
1905 30 30

– – – – met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – – andere:
1905 30 51

– – – – – dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 59

– – – – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – wafels en wafeltjes:
1905 30 91

– – – – gezouten, ook indien gevuld

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 30 99

– – – – andere

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 40

– beschuit, geroosterd brood en dergelĳke geroosterde producten:

1905 40 10

– – beschuit

0 % + EAR

1905 40 90

– – andere

0 % + EAR

1905 90

– andere:

1905 90 10

– – matzes

0 % + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke
producten, van meel of van zetmeel

0 % + 60,5 EUR/100 kg

– – andere:
1905 90 30

– – – brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zĳn toegevoegd, met een
gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

0 % + EAR

1905 90 40

– – – wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 45

– – – koekjes en biscuits

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 55

– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

– – – andere:
1905 90 60

– – – – gezoet

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 90 90

– – – – andere

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azĳn
of in azĳnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen
met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – palmharten

10 %
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2004

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur,
bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006

2004 10

– aardappelen:
– – andere:

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays vac. saccharata)

2005

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur,
niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays vac. saccharata)

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wĳze bereid of verduurzaamd,
ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd
noch elders onder begrepen:

7,6 % + EAR

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

8,8 % + EAR
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:
2008 11

– – grondnoten

2008 11 10

– – – pindakaas

12,8 %

– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2008 19, daaronder
begrepen:
2008 91 00

– – palmharten

2008 99

– – andere:

10 %

– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – zonder toegevoegde suiker:
2008 99 85

– – – – – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – broodwortelen, bataten ( zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten
op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande
cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en
concentraten daarvan:
– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze
producten of op basis van koffie:

2101 11

– – extracten, essences en concentraten:

2101 11 11

– – – met een gehalte aan droge uit koffie afkomstige stof van 95 of meer gewichtspercenten

9%

2101 11 19

– – – andere

9%

2101 12

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van
koffie:

2101 12 92

– – – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie

2101 12 98

– – – andere

2101 20

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis
van deze producten of op basis van thee of van maté:

2101 20 20

– – extracten, essences en concentraten:
– – preparaten:

11,5 %
9 % + EAR

6%
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2101 20 92

– – – op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté

2101 20 98

– – – andere

2101 30

– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan:

6%
6,5 % + EAR

– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 11

– – – gebrande cichorei

2101 30 19

– – – andere

11,5 %
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg

– – extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere
gebrande koffiesurrogaten:
2101 30 91

– – – van gebrande cichorei

2101 30 99

– – – andere

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan
vaccins bedoeld bĳ post 3002); samengesteld bakpoeder:

2102 10

– levende gist:

2102 10 10

– – reinculturen van gist

14,1 %
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg

10,9 %

– – bakkersgist:
2102 10 31

– – – gedroogd

12 %

2102 10 39

– – – andere

0%

2102 10 90

– – andere

2102 20

– inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:

14,7 %

– – inactieve gist:
2102 20 11

– – – in tabletten, in blokken of in dergelĳke vormen, dan wel in verpakkingen met
een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van niet meer dan 1 kg

8,3 %

2102 20 19

– – – andere

5,1 %

2102 30 00

– samengesteld bakpoeder

6,1 %

2103

Sausen en preparaten voor sausen: samengestelde kruiderĳen en dergelĳke
producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

7,7 %

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

10,2 %

2103 30

– mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 30 90

– – bereide mosterd

2103 90

– andere:

2103 90 90

– – – andere:

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde
gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie:

2104 10

– preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon:

2104 10 10

– – gedroogd

4,5 %

2104 10 90

– – andere

4,5 %

2104 20 00

– samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselĳke consumptie

5,5 %

9%

3,2 %
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2105 00

Consumptie-ĳs, ook indien cacao bevattend:

2105 00 10

– geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend

0 % + 20,2 EUR/100 kg
MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg

– met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:
2105 00 91

– – van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten

2105 00 99

– – van 7 of meer gewichtspercenten

2106

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

2106 10

– proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

2106 10 20

– – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose
of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige
vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan
5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 10 80

– – andere

2106 90

– andere:

2106 90 10

– – preparaten „fondue” genaamd (2)

2106 90 20

– – samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen,
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

0 % + 38,5 EUR/100 kg
MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
0 % + 54 EUR/100 kg
MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg

12,8 %

9 % + EAR
35 EUR/100 kg
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl

– – andere:
2106 90 92

– – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose
of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige
vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder
dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 90 98

– – – andere

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrĳe dranken,
andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bĳ post 2009:

2202 10 00

– water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

2202 90

– andere:

2202 90 10

– – geen producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404 of vetstoffen
afkomstig van producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot ne met 0404 bevattend

12,8 %

9 % + EAR

0%

9,6 %

– – andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bĳ de
posten 0401 tot en met 0404:
2202 90 91

– – – van minder dan 0,2 gewichtspercent

0 % + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten

0 % + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – van 2 of meer gewichtspercenten

0 % + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Bier van mout

2205

Vermout en andere wĳn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met
aromatische stoffen:

2205 10

– in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

2205 10 10

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

2205 10 90

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol

2205 90

– andere:

2205 90 10

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

2205 90 90

– – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol

0%

10,9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl
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2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of
meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte:

2207 10 00

– ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of
meer

19,2 EUR/hl

2207 20 00

– ethylalcohol en gedestilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

10,2 EUR/hl

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan
80 % vol; gedestilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten:

2208 40

– rum en tafia:
– – in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

2208 40 11

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10
percent

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – – andere:
2208 40 31

– – – – met een waarde van meer dan 7,9 EUR/l zuivere alcohol

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

– – – – andere

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:
2208 40 51

– – – rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/l zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10
procent

0,6 EUR/8 vol/hl

– – – andere:
2208 40 91

– – – – met een waarde van meer dan 2 EUR/l zuivere alcohol

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – – andere

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

– andere:
– – ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan
80 % vol, in verpakkingen inhoudende:

2208 90 91

– – – niet meer dan 2 l

2208 90 99

– – – meer dan 2 l

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten:

2402 10 00

– sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

2402 20

– sigaretten, tabak bevattend:

2402 20 10

– – kruidnagels bevattend

2402 20 90

– – andere

28,8 %

2402 90 00

– andere

57,6 %

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid;
„gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403 10

– rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:

2403 10 10

– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellĳke verpakking van niet
meer dan 500 g

74,9 %

2403 10 90

– – andere

74,9 %

– andere

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

26 %

10 %
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2403 91 00

– – „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

16,6 %

2403 99

– – andere:

2403 99 10

– – – pruimtabak en snuif

41,6 %

2403 99 90

– – – andere

16,6 %

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
– andere meerwaardige alcoholen:

2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 125,8 EUR/100 kg

– – – in waterige oplossing:
2905 44 11

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0 % + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – – andere

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – – andere:
2905 44 91

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

2905 44 99

– – – – andere

2905 45 00

– – glycerol

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zĳn afgesplitst), vast of vloeibaar;
harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde olpossingen van
etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelĳke stoffen, verkregen door
enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bĳproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische
oliën:

3301 90

– andere:

3301 90 21

– – – van zoethout en van hop

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen)
op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort
gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

3302 10

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

0 % + 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg
0%

0%

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank
bevatten:
3302 10 10

– – – – met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5 % vol

0%

– – – – andere:
3302 10 21

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose,
glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van
melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of
isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

3302 10 29

– – – – – andere

12,8 %

0 % + EAR
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lĳm van caseïne:

3501 10

– caseïne:

0%

3501 10 50

– – bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van
producten voor menselĳke consumptie of van veevoeder

0%

3501 10 90

– – andere

0%

3501 90

– andere:

0%

3501 90 90

– – andere

0%

3505

Dextrine en ander gewĳzigd zetmeel (bĳvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd
zetmeel); lĳm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewĳzigd zetmeel:

3505 10

– dextrine en ander gewĳzigd zetmeel:

3505 10 10

– – dextrine

0 % + 17,7 EUR/100 kg

– – ander gewĳzigd zetmeel:
3505 10 90

– – – andere

0 % + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

– lĳm:

3505 20 10

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel van
minder dan 25 gewichtspercenten

0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 30

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel van 25
of meer doch minder dan 55 gewichtspercenten

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 kg

3505 20 50

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigde zetmeel van
55 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 90

– – met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewĳzigd zetmeel van 80
of meer gewichtspercenten

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3809

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

3809 10

– op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen:

3809 10 10

– – met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 30

– – met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70 gewichtspercenten

0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 50

– – met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83 gewichtspercenten

0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 90

– – met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bĳ raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:
– industriële eenwaardige vetzuren; bĳ raffinage verkregen acid-oils:

3823 11 10

– – stearinezuur

0%

3823 12 00

– – oliezuur

0%
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GN-code

Omschrĳving

Recht

(1)

(2)

(3)

3823 13 00

– – tallvetzuren

0%

3823 19

– – andere:

3823 19 10

– – – gedistilleerde vetzuren

0%

3823 19 30

– – – vetzuurdistillaat

0%

3823 19 90

– – – andere:

3823 70 00

– industriële vetalcoholen

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en
preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlĳke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen;
residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch
elders onder begrepen:

3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2905 44:

0%
3,8 %

– – in waterige oplossing:
3824 60 11

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0 % + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – andere:

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – andere:
3824 60 91

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

3824 60 99

– – – andere

0 % 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) De overeenkomstig deze aantekening berekende definitieve preferentiële rechten worden afgerond op één decimaal, behalve voor rechten uitgedrukt als „EAR”, „AD S/ZR”
en
„AD F/MR”, die op twee decimalen worden afgerond.
(2) Toepassing van voordelen van deze preferentie is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bĳ de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Tabel 3
Basisbedragen die in aanmerking worden genomen bĳ de berekening van de verlaagde agrarische elementen
(EAR) en aanvullende rechten die van toepassing zĳn op de invoer in de Gemeenschap van de in tabel 2
vermelde goederen

Basisproduct

Recht voor de meest begunstigde naties op 1.7.2000
(EUR/100 kg)

(1)

(2)

Zachte tarwe

9,504

Harde tarwe

14,752

Rogge

9,261

Gerst

9,261

Maïs

9,395

Langkorrelige gedopte rĳst

26,432

Mageremelkpoeder

118,800

Vollemelkpoeder

130,432

Boter

189,562

Witte suiker

41,928”
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