
BILAGA III 

GEMENSKAPENS MEDGIVANDEN FÖR FISK OCH FISKERIPRODUKTER MED URSPRUNG I ALBANIEN 

Import till Europeiska gemenskapen av följande produkter med ursprung i Albanien kommer att omfattas av nedan-
stående medgivanden: 

KN-nummer Varuslag 
Avtalets ikraftträdande 
(hela mängden under 

det första året) 

Den 1 januari det 
första året efter 

avtalets ikraftträdande 

Den 1 januari det 
andra året efter avtalets 

ikraftträdande och 
följande år 

0301 91 10 
0301 91 90 
0302 11 10 
0302 11 20 
0302 11 80 
0303 21 10 
0303 21 20 
0303 21 80 
0304 10 15 
0304 10 17 

ex 0304 10 19 
ex 0304 10 91 

0304 20 15 
0304 20 17 

ex 0304 20 19 
ex 0304 90 10 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 

0305 49 45 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Öring (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache och 
Oncorhynchus chrysogaster): 
levande; färsk eller kyld; fryst; 
torkad, saltad eller i saltlake, 
rökt; filéer och annat fiskkött; 
mjöl och pelletar, lämpliga som 
livsmedel 

Tullkvot: 50 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
90 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 50 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
80 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 50 ton till 
0 % 
Över kvoten: 
70 % till MGN-tull-
satsen 

0301 93 00 
0302 69 11 
0303 79 11 

ex 0304 10 19 
ex 0304 10 91 
ex 0304 20 19 
ex 0304 90 10 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Karp: levande; färsk eller kyld; 
fryst; torkad, saltad eller i 
saltlake, rökt; filéer och annat 
fiskkött; mjöl och pelletar, 
lämpliga som livsmedel 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
90 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
80 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton till 
0 % 
Över kvoten: 
70 % av MGN-tull-
satsen 

ex 0301 99 90 
0302 69 61 
0303 79 71 

ex 0304 10 38 
ex 0304 10 98 
ex 0304 20 94 
ex 0304 90 97 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Havsruda (Dentex dentex och 
Pagellus spp) levande; färsk eller 
kyld; fryst; torkad, saltad eller i 
saltlake, rökt; filéer och annat 
fiskkött; mjöl och pelletar, 
lämpliga som livsmedel 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
80 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
55 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton till 
0 % 
Över kvoten: 
30 % av MGN-tull-
satsen
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KN-nummer Varuslag 
Avtalets ikraftträdande 
(hela mängden under 

det första året) 

Den 1 januari det 
första året efter 

avtalets ikraftträdande 

Den 1 januari det 
andra året efter avtalets 

ikraftträdande och 
följande år 

ex 0301 99 90 
0302 69 94 

ex 0303 77 00 
ex 0304 10 38 
ex 0304 10 98 
ex 0304 20 94 
ex 0304 90 97 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Havsaborre (Dicentrarchus 
labrax) levande; färsk eller kyld; 
fryst; torkad, saltad eller i 
saltlake, rökt; filéer och annat 
fiskkött; mjöl och pelletar, 
lämpliga som livsmedel 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
80 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton 
till 0 % 
Över kvoten: 
55 % av MGN-tull-
satsen 

Tullkvot: 20 ton till 
0 % 
Över kvoten: 
30 % av MGN-tull-
satsen 

KN-nummer Varuslag Ursprunglig kvotvolym Tullsats 

1604 13 11 
1604 13 19 

ex 1604 20 50 

Sardiner, beredda eller konser-
verade 

100 ton 6 % ( 1 ) 

1604 16 00 
1604 20 40 

Ansjovis, beredd eller konserve-
rad 

1 000 ton ( 2 ) 0 % ( 1 ) 

( 1 ) Över kvotvolymen skall den fullständiga MGN-tullsatsen tillämpas. 
( 2 ) Från och med den 1 januari det första året efter avtalets ikraftträdande kommer den årliga kvotvolymen att ökas med 200 ton, förutsatt 

att åtminstone 80 % av det föregående årets kvot har använts senast den 31 december det året. Denna ordning kommer att tillämpas 
till dess att den årliga kvotvolymen uppgår till 1 600 ton eller parterna kommer överens om att tillämpa en annan ordning. 
Tullsatserna för alla produkter enligt HS-nummer 1604, utom beredda eller konserverade sardiner eller beredd eller konserverad 
ansjovis, kommer att sänkas enligt nedan. 

År Avtalets ikraftträdande (tull-
sats i procent) 

Den 1 januari det första året efter 
avtalets ikraftträdande 

Den 1 januari det andra året efter avtalets 
ikraftträdande och följande år 

Tull 80 % av MGN-tullsatsen 65 % av MGN-tullsatsen 50 % av MGN-tullsatsen
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