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PROTOKOLL nr 1
om den ordning som ska tillämpas vid import till Europeiska gemenskapen av jordbruksprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter samt av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Staten Israel
1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Israel får importeras till gemenskapen på de villkor
som anges nedan och i bilagan.
2. Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inklusive jordbrukskomponenten) som gäller vid import till Europeiska
gemenskapen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
Israel ska avskaffas ikraftträdandedagen för detta avtal genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut nr … av den …
(nedan kallat avtalet genom skriftväxling), om inte annat föreskrivs i tabell 1 i bilagan.
3. För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska tullarna avskaffas eller
sänkas inom gränsen för de tullkvoter som anges i kolumn b.
Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna ska sänkas med den procentsats som anges i kolumn c.
Under första året efter ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling ska tullkvoterna beräknas proportionellt i
förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av året som förflutit före det avtalets ikraftträdande.
4. Utan hinder av villkoren i punkt 2 i detta protokoll ska avskaffandet endast gälla värdetulldelen i fråga om produkter
för vilka ett införselpris gäller enligt artikel 140a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (1) och för vilka det i
Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull.
5. För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 3 ska tullarna vara bundna till de för
tillfället gällande tullsatser som förtecknas i kolumnerna a och b.

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

Ändrad enligt 2009/855/EG, EUT L 313, 2009.
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BILAGA I
BILAGA TILL PROTOKOLL nr 1
Tabell 1
Produkter som inte ingår i tabellen nedan omfattas av tullfrihet. För några av nedanstående produkter gäller förmåns
behandling enligt tabellerna 2 och 3.
KN-nummer (1)

Varuslag (2)

0105 12 00

Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g

0207 27

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter av kalkon, frysta

0207 33
0207 34
0207 35
0207 36

Kött av ankor, gäss och pärlhöns

ex 0302 69 99
ex 0303 79 98
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0305 30 90

Oxögonfisk (Boops boops): färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller
frysta; fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

ex 0301 99 80
0302 69 61
0302 69 95
0303 79 71
ex 0303 79 98
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
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.) och guldbraxen (Sparus aurata): levande; färsk eller kyld;
fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller frysta; torkade, saltade eller i saltlake; rökta;
mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

ex 0301 99 80
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött,
färska, kylda eller frysta; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; mjöl och pelletar, lämpliga som
livsmedel

0404 10

Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

0408 11 80

Äggula, torkad, lämplig som livsmedel, även försatt med socker eller annat sötningsmedel

0408 19 89

Äggula (annan än flytande), fryst eller på annat sätt konserverad, lämplig som livsmedel, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel (med undantag av torkad)

0408 91 80

Torkade fågelägg utan skal, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som
livsmedel (med undantag av äggula)

0409 00 00

Naturlig honung

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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KN-nummer (1)

Varuslag (2)

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19 10
0603 19 90

Snittblommor och blomknoppar, friska

0701 90 50

Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk eller kyld

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

0710 40 00

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0710 90 00

Blandningar av grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd

0712 90 30

Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0805 10

Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

0805 20 10

Klementiner, färska eller torkade

0805 20 50

Mandariner och wilkings, färska eller torkade

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807 19 00

Meloner, färska, andra slag än vattenmeloner

0810 10 00

Färska jordgubbar

1509 10

Jungfruolja

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av korv
och liknande produkter och extrakter och safter av kött)

1604 13

Beredda eller konserverade sardiner samt sardineller och skarpsill, hela eller i bitar men inte
hackade eller malna

1604 14

Beredd eller konserverad tonfisk och bonit (Sarda spp.), hel eller i bitar, men inte hackad eller
malen

1604 15

Beredd eller konserverad makrill, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

1604 19 31

Filéer, så kallade ”loins” av fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller
Katsuwonus pelamis), beredda eller konserverade, hela eller i bitar, men inte hackade eller malna

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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KN-nummer (1)

Varuslag (2)

1604 19 39

Beredd eller konserverad fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller
Katsuwonus pelamis), hel eller i bitar, men inte hackade eller malna, med undantag av filéer, så
kallade ”loins”.

1604 20 50

Sardiner, bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus och fisk av arten
Orcynopsis unicolor, beredda eller konserverade

1604 20 70

Beredd eller konserverad tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

1701

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

ex 1702

1704 10 90

ex 1704 90

Annat socker, inbegripet kemiskt ren maltos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung,
sockerkulör, med undantag av kemiskt ren laktos enligt KN-nummer 1702 11 00, kemiskt ren
glukos enligt KN-nummer ex 1702 30 50 och ex 1702 30 90 och kemiskt ren fruktos enligt KNnummer 1702 50 00.
Tuggummi, även överdraget med socker, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker beräknat som sackaros)
Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao; med undantag av
— lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt
KN-nr 1704 90 10;
— vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30;
— massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt KNnr 1704 90 51;
— marshmallows, enligt rubriken andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao, innehållande
högst 45 viktprocent socker (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros), enligt KN-num
mer ex 1704 90 99

1806 10 20

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 30

Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegri
pet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20

Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form,
pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpack
ningar innehållande mer än 2 kg

ex 1901 90 99

Andra livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller
kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte
innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegri
pet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1905 20 30
1905 20 90

Kryddade kakor, s.k. pain d’épices, innehållande minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros)

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2002 90 91
2002 90 99

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en torr
substans över 30 viktprocent

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, fryst

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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KN-nummer (1)

2005 80 00

ex 2005 99
utom
2005 99 50 och
2005 99 90

Varuslag (2)

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte fryst
Andra grönsaker

2008 70

Konserverade persikor, inbegripet nektariner

2009 11
2009 12 00
2009 19

Apelsinsaft

ex 2009 90
2101 12 98
2101 20 98
ex 2106 90 98

Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter
Beredningar på basis av kaffe, te eller matte

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom proteinkon
centrat och texturerade proteiner), innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

2204

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

2905 43 00
2905 44

Mannitol och D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, innehållande
minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, minst 5 viktprocent
druvsocker eller stärkelse

3501 10 50
3501 10 90
3501 90 90

Kasein, annat än för tillverkning av regenatfibrer, kaseinater och andra kaseinderivat

3502 11 90

Torkat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 19 90

Annat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 91

Torkat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 99

Annat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

ex 3505 10
3505 20

Dextrin och annan modifierad stärkelse, lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse, undantaget företrad eller förestrad stärkelse enligt KN-nummer 3505 10 50

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra
produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-,
pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EU) nr 861/2010 (EUT L 284, 29.10.2010, s. 1.).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”Varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom
förmånsordningen inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ”ex” anges före ett KN-nummer, bestäms
förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varuslag tillämpas tillsammans.

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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Tabell 2

För följande produkter föreskrivs förmånsbehandling i form av tullkvoter och tidsperioder enligt nedan:

KN-nummer (1)

Varuslag (2)

a

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation
(i procent)

Tullkvot
(nettovikt i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befintliga
tullkvoter
(i procent)

0105 12 00

Levande kalkoner med en vikt på högst
185 g

100

129 920 styc
ken

—

0207 27 10

Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta

100

4 000

—

0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

Styckningsdelar av kalkon, med ben, frysta

100

560

—

ex 0207 33

Ostyckat kött av ankor och gäss, fryst

ex 0207 35

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbipro
dukter av ankor och gäss, färska eller kylda

ex 0207 36

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbipro
dukter av ankor och gäss, frysta

0404 10

Vassle och modifierad vassle, även koncent
rerad eller försatt med socker eller annat
sötningsmedel

100

1 300

—

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19 10
0603 19 90

Snittblommor och blomknoppar, friska

100

22 196

—

0603 19 90

Andra friska snittblommor och blomknop
par, 1 november–15 april

100

7 840

—

0701 90 50

Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk
eller kyld

100

33 936

—

ex 0702 00 00

Körsbärstomater, färska eller kylda (3)

100

28 000

—

ex 0702 00 00

Tomater, färska eller kylda, utom körsbärs
tomater

100

5 000

—

0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda

100

1 000

—

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

100

17 248

40

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld, från den 1 decem
ber till och med den sista februari

100

—

—

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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KN-nummer (1)

Varuslag (2)

a

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation
(i procent)

Tullkvot
(nettovikt i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befintliga
tullkvoter
(i procent)

0710 40 00
2004 90 10

Sockermajs, fryst

100 % av tul
lens värdetull
del + 30 % av
jordbrukskom
ponenten (*)

10 600

(**)

0711 90 30
2001 90 30
2005 80 00

Sockermajs, ej fryst

100 % av tul
lens värdetull
del + 30 % av
jordbrukskom
ponenten (*)

5 400

(**)

0712 90 30

Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, kros
sade eller pulveriserade, men inte vidare be
redda

100

1 200

—

ex 0805 10

Apelsiner, färska

100

224 000 (4)

60

ex 0805 20 10
ex 0805 20 50

Klementiner, mandariner och wilkings, färs
ka

100

40 000

60

ex 0805 20 10
ex 0805 20 50

Klementiner, mandariner och wilkings, färs
ka, 15 mars-30 september

100

15 680

60

0806 10 10

Bordsdruvor, färska, 1 april—31 juli

100

—

—

0807 19 00

Andra färska meloner (utom vattenmeloner),
1 augusti-31 maj

100

30 000

50

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska, 1 novem
ber—30 april

100

5 000

60

1602 31 19

Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon,
beredda eller konserverade på annat sätt, in
nehållande 57 viktprocent eller mer av kött
eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än
innehållande endast inte kokt eller på annat
sätt värmebehandlat kalkonkött

100

5 000

—

1602 31 30

Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon,
beredda eller konserverade på annat sätt, in
nehållande 25 viktprocent eller mer, men
mindre än 57 viktprocent av kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä

1602 32 19

Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av
arten Gallus domesticus, beredda eller konser
verade på annat sätt, innehållande 57 vikt
procent eller mer av kött eller slaktbipro
dukter av fjäderfä, andra än inte kokta eller
på annat sätt värmebehandlade

100

2 000

—

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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KN-nummer (1)

Varuslag (2)

a

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation
(i procent)

Tullkvot
(nettovikt i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befintliga
tullkvoter
(i procent)

1602 32 30

Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av
arten Gallus domesticus, beredda eller konser
verade på annat sätt, innehållande 25 vikt
procent eller mer, men mindre än 57 vikt
procent av kött eller slaktbiprodukter av fjä
derfä

1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker,
inte innehållande kakao, innehållande minst
60 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker beräknat som sackaros)

100

100

(**)

1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktpro
cent sackaros (inbegripet invertsocker ut
tryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt
som sackaros

100 % av tul
lens värdetull
del + 15 % av
jordbrukskom
ponenten (*)

2 500

(**)

1806 20

Andra beredningar i form av block, kakor
eller stänger vägande mer än 2 kg eller i
flytande form, pastaform, pulverform, gra
nulatform eller liknande form, i behållare
eller löst liggande i förpackningar innehål
lande mer än 2 kg

1905 20 30
1905 20 90

Kryddade kakor, s.k. pain d’épices, innehål
lande minst 30 viktprocent sackaros (in
begripet invertsocker uttryckt som sackaros)

100 % av tul
lens värdetull
del + 30 % av
jordbrukskom
ponenten (*)

3 200

(**)

2002 90 91
2002 90 99

Tomater, beredda eller konserverade på an
nat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en
torrsubstans över 30 viktprocent

100

784

—

Persikor i skivor, stekta i olja

100

112

—

Apelsinsaft

100

35 000 varav
högst 21 280
i förpack
ningar om 2 l
eller mindre

70

ex 2009 90

Saftblandningar innehållande saft av citrus
frukter

100

19 656

—

2204

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

100

6 212 hl

—

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse

100

250

(**)

ex 2008 70 71
2009 11
2009 12 00
2009 19

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EU) nr 861/2010 (EUT L 284, 29.10.2010, s. 1).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”Varuslag” endast anses vara vägledande,
eftersom förmånsordningen inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ”ex” anges före ett KN-nummer,
bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varuslag tillämpas tillsammans.
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(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i tillämpliga unionsbestämmelser (bilaga I del B del 10 (Produktspecifika
handelsnormer) till förordning (EU) nr 543/2011, i dess ändrade lydelse).
(4) Inom denna tullkvot är den särskilda tull som anges i unionens förteckning över medgivanden till WTO för perioden 1 december-31
maj nedsatt till noll, om införselpriset inte är lägre än 264 euro per ton, som är det införselpris som överenskommits mellan
Europeiska kommissionen och Israel. Om införselpriset för en sändning är 2, 4, 6 eller 8 % lägre än det överenskomna införselpriset,
ska den särskilda tullkvoten vara 2, 4, 6 eller 8 % av detta överenskomna införselpris. Om införselpriset för en varusändning är lägre
än 92 % av det överenskomna införselpriset ska den särskilda tull som är bunden inom WTO tillämpas.
(*) I detta avseende utgör den s.k. jordbrukskomponenten den särskilda del av tullen som fastställs i förordning (EU) nr 861/2010 (EUT
L 284, 29.10.2010, s. 1).
(**) För dessa produkter fastställs den tull som ska tillämpas utanför tullkvoten i tabell 3 i denna bilaga.

Tabell 3
För följande produkter ska tullarna bindas enligt nedan:
a
KN-nr (1)

Varuslag (2)

b (3)

Värdetulldelen av
tullen
Särskild komponent av tullen (%)
(%)

0710 40 00

Sockermajs, även ångkokt eller kokt i vatten,
fryst

0

9,4 euro/100 kg avrunnen
nettovikt

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med
svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighets
vatten eller andra konserverande lösningar)
men olämplig för direkt konsumtion i detta
tillstånd

0

9,4 euro/100 kg avrunnen
nettovikt

1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker, inne
hållande minst 60 viktprocent sackaros (in
begripet invertsocker beräknat som sackaros)

0

30,90 euro/100 kg netto
MAX 18,20 %

Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande ka
kao; med undantag av

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

ex 1704 90

— lakritsextrakt innehållande mer än 10 vikt
procent sackaros, men utan andra tillsatser,
enligt KN-nr 1704 90 10;
— vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30;
— massor, pastor, mandelmassor, löst i för
packningar med en nettovikt av minst
1 kg enligt KN-nr 1704 90 51.
1806 10 20

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent
men mindre än 65 viktprocent sackaros (in
begripet invertsocker uttryckt som sackaros) el
ler isoglukos uttryckt som sackaros

0

25,2 euro/100 kg netto

1806 10 30

Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent
men mindre än 80 viktprocent sackaros (in
begripet invertsocker uttryckt som sackaros) el
ler isoglukos uttryckt som sackaros

0

31,4 euro/100 kg netto

1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0

41,9 euro/100 kg netto

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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a
KN-nr (1)

ex 1806 20

Varuslag (2)

b (3)

Värdetulldelen av
tullen
Särskild komponent av tullen (%)
(%)

Andra beredningar i form av block, kakor eller
stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande
form, pastaform, pulverform, granulatform eller
liknande form, i behållare eller löst liggande i
förpackningar innehållande mer än 2 kg; utom
”chocolate milk crumb” enligt KN-nr
1806 20 70

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

”Chocolate milk crumb”

0

EA

ex 1901 90 99

Andra
livsmedelsberedningar
av
mjöl,
krossgryn, stärkelse eller maltextrakt som inte
innehåller kakao eller innehåller mindre än
40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad
bas, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr
0401–0404, som inte innehåller kakao eller
innehåller mindre än 5 viktprocent kakao be
räknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, innehållande
minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglu
kos uttryckt som sackaros

0

EA

1905 20 30

Kryddade kakor, s.k. pain d’épices, innehållande
minst 30 men mindre än 50 viktprocent sac
karos (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos)

0

24,6 euro/100 kg netto

1905 20 90

Kryddade kakor, s.k. pain d’épices, innehållande
minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet in
vertsocker uttryckt som sackaros)

0

31,4 euro/100 kg netto

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd
eller konserverad med ättika eller ättiksyra

0

9,4 euro/100 kg avrunnen
nettovikt

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd
eller konserverad på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, fryst

0

9,4 euro/100 kg avrunnen
nettovikt

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd
eller konserverad på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, inte fryst

0

9,4 euro/100 kg avrunnen
nettovikt

2101 12 98

Beredningar på basis av kaffe

0

EA

2101 20 98

Beredningar på basis av te eller matte

0

EA

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans (utom protein
koncentrat och texturerade proteiner) innehål
lande minst 60 viktprocent sackaros (inklusive
invertsocker uttryckt som sackaros) eller isog
lukos uttryckt som sackaros

0

EA

Mannitol

0

125,8 euro/100 kg netto

1806 20 70

ex 2106 90 98

2905 43 00
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a
KN-nr (1)

Varuslag (2)

b (3)

Värdetulldelen av
tullen
Särskild komponent av tullen (%)
(%)

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol) i vattenlösning, innehål
lande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat
på halten D-glucitol

0

16,1 euro/100 kg netto

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol) i vattenlösning, innehål
lande mer än 2 viktprocent D-mannitol beräk
nat på halten D-glucitol

0

37,8 euro/100 kg netto

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol) annan än i vattenlösning,
innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol
beräknat på halten D-glucitol

0

23 euro/100 kg netto

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) annan än i vattenlösning,
innehållande mer än 2 viktprocent D-mannitol
beräknat på halten D-glucitol

0

53,7 euro/100 kg netto

3302 10 29

Beredningar innehållande samtliga smakämnen
som kännetecknar en viss dryck, innehållande
1,5 viktprocent mjölkfett, minst 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, minst 5 viktprocent
druvsocker eller stärkelse

0

EA

3501 10 50

Kasein, för industriellt bruk med undantag av
tillverkning av livsmedel och foder och annat
än för tillverkning av regenatfibrer

3%

—

3501 10 90

Annat kasein

9%

—

3501 90 90

Kaseinater och andra kaseinderivat (utom kase
inlim)

6,4 %

—

3505 10 10

Dextrin

0

17,7 euro/100 kg netto

3505 10 90

Annan modifierad stärkelse, utom företrad eller
förestrad stärkelse

0

17,7 euro/100 kg netto

3505 20 10

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse, innehållande
mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse

0

4,5 euro/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 30

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse, innehållande
minst 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller an
nan modifierad stärkelse

0

8,9 euro/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 50

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse, innehållande
minst 55 men mindre än 80 viktprocent stär
kelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

0

14,2 euro/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 90

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse, innehållande
minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller an
nan modifierad stärkelse

0

17,7 euro/100 kg netto MAX
11,5 %

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013
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a
KN-nr (1)

Varuslag (2)

b (3)

Värdetulldelen av
tullen
Särskild komponent av tullen (%)
(%)

Appreturmedel, preparat för påskyndande av
färgning eller för fixering av färgämnen samt
andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel
och betmedel), av sådana slag som används
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller
inom liknande industrier, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, på basis av stär
kelse eller stärkelseprodukter
3809 10 10

– Innehållande mindre än 55 viktprocent stär
kelse eller stärkelseprodukter

0

8,9 euro/100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 30

– Innehållande minst 55 viktprocent men
mindre än 70 viktprocent stärkelse eller stär
kelseprodukter

0

12,4 euro/100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 50

– Innehållande minst 70 viktprocent men
mindre än 83 viktprocent stärkelse eller stär
kelseprodukter

0

15,1 euro/100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 90

– Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse
eller stärkelseprodukter

0

17,7 euro/100 kg netto MAX
12,8 %

0

16,1 euro/100 kg netto

0

37,8 euro/100 kg netto

0

23 euro/100 kg netto

0

53,7 euro/100 kg netto

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:
3824 60 11

–

I vattenlösning:

––

3824 60 19

–

I vattenlösning:

––

3824 60 91

–

–

Innehållande mer än 2 viktprocent D-man
nitol beräknat på halten D-glucitol

Annan än i vattenlösning:

––

3824 60 99

Innehållande högst 2 viktprocent D-manni
tol beräknat på halten D-glucitol

Innehållande högst 2 viktprocent D-manni
tol beräknat på halten D-glucitol

Annan än i vattenlösning:

––

Innehållande mer än 2 viktprocent D-man
nitol beräknat på halten D-glucitol

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EU) nr 861/2010 (EUT L 284, 29.10.2010, s. 1).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”Varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom
förmånsordningen inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ”ex” anges före ett KN-nummer, bestäms
förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varuslag tillämpas tillsammans.
(3) Där ”EA” och ”AD S/Z” anges avses jordbrukskomponenten och tilläggstullar för socker; beloppen för dessa fastställs i bilaga 1 till
förordning (EG) nr 861/2010 (EUT L 284, 29.10.2010, s. 1).

Ändrad enligt beslut 2013/66/EU, EUT L 31, 2013

