
BILAGA I

EXPORTTULLAR

Guyana (1)

Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) 3,00 USD per metrisk karat
Bauxit, bränd (HS 2606.00.10) 0,45 USD per ton
Bauxit, övrig (HS 2606.00.90) 0,45 USD per ton
Råsocker från sockerrör (som klassificerats enligt HS-nummer 1701) 1,00 USD per ton
Grönträ (Ocotea rodiaei), rundvirke och bilat (HS 4403.99.10) 0,29 USD per m3

Grönträ (Ocotea rodiaei), sågat (HS 4407.29.20) 5,0 USD per m3

Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 %
Melass (HS 17.03) 1,00 USD per 100 liter

Surinam

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor

Rundvirke, inte
barkat

Barkat och fyrklu-
vet

4403.10.00 Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konser-
veringsmedel

4403.10.10 Av barrträ 5 %
4403.10.20 Av mahogny 5 %
4403.10.90 Av annat lövträ 5 %
4403.20.00 Annat, av barrträ 5 %

Annat av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer
i detta kapitel:

4403.41.00 Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau 20 % 10 %
4403.49.00 Annat:
4403.49.10 Mahogny 20 % 10 %
4403.49.90 Annat 20 % 10 %

Annat:
4403.99.10 Av greenheart 20 % 10 %
4403.99.90 Annat 20 % 10 %

4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä,
tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt
tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt
bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar,
paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån och liknande

4404.10.00 Av barrträ:
4404.10.10 Kluvna störar, pålar, störar och käppar 5 %
4404.10.90 Annat 5 %
4404.20.00 Av lövträ:
4404.20.10 Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av greenheart 5 %
4404.20.20 Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av annat trä 5 %
4404.20.90 Annat 5 %

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4406.10.00 Oimpregnerade 5 %
4406.90.00 Andra slag 5 %

(1) Se s. 620 i Guyanas tullsatser 2007 enligt Harmoniserade systemet.

Avtal (2008/805/EG), EUT L 289, 2008 101




