
PROTOKOLL nr 1

om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av de jordbruksprodukter med
ursprung i Libanon som avses i artikel 14.1

1. Import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Libanon skall ske på följande villkor.

2. Import till gemenskapen av andra jordbruksprodukter med ursprung i Libanon än de som finns förteck-
nade i detta protokoll skall vara tullfri.

3. Under första tillämpningsåret skall tullkvoterna beräknas proportionellt i förhållande till basvolymerna,
med hänsyn tagen till den del av perioden som förflutit före detta avtals ikraftträdande.

A B C D E F

KN-nummer 2002 Varuslag (1)

Nedsättning
av tullen för
mest gynnad
nation (2)

Tullkvot Nedsättning av tullen utöver
tullkvoten (B) (2) Årlig ökning Särskilda

bestämmel-
ser

(%) (nettovikt i ton) (%) (kvantitet) (nettovikt
i ton)

0603 Snittblommor och blomknoppar av
sådana slag som är lämpliga till buket-
ter eller annat prydnadsändamål

0 — — —

0701 90 50 Nyskördad potatis, färsk eller kyld,
under tiden 1 januari–31 maj

100 10 000 — 1 000

0701 90 50
ex 0701 90 90

Nyskördad potatis, färsk eller kyld,
under tiden 1 juni–31 juli

100 20 000 — 2 000

ex 0701 90 90 Nyskördad potatis, färsk eller kyld,
under tiden 1 oktober–31 december

100 20 000 — 2 000

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda 100 5 000 60 obegränsad 1 000 (2)

0703 20 00 Vitlök, färsk eller kyld 100 5 000 60 3 000 0 (3)

0707 00 Gurkor, färska eller kylda 100 obegränsad (2)

0709 10 00 Kronärtskockor, färska eller kylda 100 obegränsad (2)

0709 90 31 Oliver, färska eller kylda, för annan
användning än oljeframställning

100 1 000 — — 0 (4)

0709 90 70 Zucchini, färsk eller kyld 100 obegränsad (2)

0711 20 10 Konserverade oliver, för annan använd-
ning än oljeframställning

100 1 000 — — 0 (4)

0805 10 Apelsiner och pomeranser, färska eller
torkade

60 obegränsad (2)

0805 20 Mandariner (inbegripet tangeriner
och satsumas); klementiner, wilkings
och liknande citrushybrider, färska eller
torkade

60 obegränsad (2)

0805 50 Citroner och limefrukter, färska eller
torkade

40 obegränsad — (2)
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ex 0806 Vindruvor, färska eller torkade, med
undantag av färska bordsdruvor under
tiden 1 oktober–30 april och
1 juni–11 juli och andra än bordsdruvor
av sorten Emperor (vitis vinifera, cv.)

100 obegränsad (2)

ex 0806 10 10 Färska bordsdruvor, under tiden 1 okto-
ber–30 april och 1 juni–11 juli, andra
än bordsdruvor av sorten Emperor (vitis
vinifera, cv.)

100 6 000 60 4 000 — (2)

0808 10 Äpplen, färska 100 10 000 60 obegränsad — (2)

0808 20 Päron och kvittenfrukter, färska 100 obegränsad (2)

0809 10 00 Aprikoser, färska 100 5 000 60 obegränsad — (2)

0809 20 Körsbär, färska 100 5 000 60 obegränsad — (2)

0809 30 Persikor (inbegripet nektariner), färska 100 2 000 — — 500 (2)

ex 0809 40 Plommon och slånbär, färska, under
tiden 1 september–30 april

100 obegränsad (2)

ex 0809 40 Plommon och slånbär, färska, under
tiden 1 maj–31 augusti

100 5 000 — — — (2)

1509 10
1510 00 10

Olivolja 100 1 000 — — — (5)

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor
samt kemiskt ren sackaros, i fast form

0 — — — —

2002 Tomater, beredda eller konserverade på
annat sätt än med ättika eller ättiksyra

100 1 000 — — —

2009 61
2009 69

Druvsaft (inbegripet druvmust) 100 obegränsad (2)

2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som
tillsatts alkohol; druvmust, annan än
sådan enligt nr 2009

0 — — — —

(1) Utan hinder av reglerna för genomförande av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkten endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningen vad
gäller detta protokoll bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex-nummer anges före ett KN-nummer bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande
varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(2) Sänkningen gäller endast värdetullen.
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 1–13 i kommissionens förordning (EEG) nr 1047/2001
(EGT L 145, 31.5.2001, s. 35) och senare ändringar).

(4) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG)
nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 71) och senare ändringar).

(5) Medgivandet gäller import av obehandlad olivolja som helt framställts i Libanon och som transporterats direkt från Libanon till gemenskapen.
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