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PROTOKOLL 1 
 

om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av 
jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien 

 
1. För import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Jordanien skall de 
villkor som anges nedan gälla. 
 
2. Samma dag som det här protokollet träder i kraft skall de importtullar som tillämpas på 
import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien avskaffas utom för 
de produkter som förtecknas i bilaga. 
 
3. De produkter med ursprung i Jordanien som förtecknas i bilagan skall tillåtas importeras 
till gemenskapen på de villkor som anges nedan och i bilagan. 
 
4. För de jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien som anges i bilagan till det här 
protokollet skall tullavgifterna avskaffas eller sänkas inom gränsen för de tullkvoter som 
anges i kolumn B för var och en av dem. 
 
5. Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna skall sänkas med den procentsats som 
anges i kolumn C för var och en av dem. 
 
6. För produkter enligt KN-nr 1509 skall avskaffandet av importtullar gälla endast för import 
av obearbetad olivolja framställd helt och hållet i Jordanien och transporterad direkt från 
Jordanien till gemenskapen. För produkter enligt KN-nr 1509 som inte uppfyller detta villkor 
skall den tillämpliga importtullen betalas i enlighet med Gemensamma tulltaxan. 
 
7. Från och med den 1 januari 2010 skall importtullarna avskaffas för import till 
gemenskapen av alla jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien utom för produkter enligt 
KN-nr 0603 10 och 1509 10 för vilka bestämmelserna enligt punkterna 3–5 skall fortsätta att 
gälla. 
 
8. Utan hinder av villkoren i punkterna 2–6 skall sänkningarna gälla endast för värdetulldelen 
för de produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, för vilka 
ett införselpris även gäller enligt kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 och för vilka det 
i Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull. 
 
9. För nedanstående produkter skall de avtalade införselprisnivåerna vara de som anges i 
tabellen, och för dessa skall de särskilda tullarna sänkas till noll under de tidsperioder som 
anges. För alla andra tidsperioder skall den normala införselprisnivån gälla. 
 

KN-nr Produkt Period Avtalat 
införselpris 

(per 100 kg) 
 

 0702 00 00 Tomater, färska eller kylda 1.10–31.5 EUR 46,1 
 

 0707 00 05 Gurkor, färska eller kylda 1.11–31.5 EUR 44,9 
 

 0709 10 00 Kronärtskockor, färska eller kylda 1.11–31.12 EUR 57,1 
 

 0709 90 70 Zucchini, färsk eller kyld 1.10–31.1 EUR 42,4 
 

  1.4–20.4 EUR 42,4 
 

 0805 10 20 Apelsiner, färska 1.12–31.5 EUR 26,4 
 

ex  0805 20 10 Klementiner, färska 1.11–slutet av februari EUR 48,4 
 

 
10. För de produkter som avses i punkt 9 
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— skall, om införselpriset för ett parti är 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lägre än det avtalade 
införselpriset, den särskilda importtullen vara lika med 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % av det 
avtalade införselpriset, 
 
— skall, om införselpriset för ett parti är lägre än 92 % av det avtalade införselpriset, den i 
WTO bundna särskilda tullsatsen gälla, 
 
— skall det avtalade införselpriset minskas med samma andel och i samma takt som de 
införselpriser som fastställs inom Världshandelsorganisationen (WTO). 
 
 

BILAGA TILL PROTOKOLL 1 
 

om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av 
jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien 

 
KN-nr (1) Varuslag (2) 

 
Nedsättning 
av MGN-tull 

(%) 
 

Årlig tullkvot 
(netto) 

 

Nedsättning av 
MGN-tull 

utöver kvoten 
(%) 

 
  A B C 

 
0603 10 Snittblommor, friska 100 2006: 2 000 

2007: 4 500 
2008: 7 000 
2009: 9 500 
fr.o.m. 2010: 

12 000 

60 
 

0701 90 50 
 
0701 90 90 
 
 

Nyskördad potatis, färsk eller 
kyld 
Annan potatis, färsk eller kyld 
 

100 2006: 1 000 
2007: 2 350 
2008: 3 700 
2009: 5 000 

 

50 
 

0703 20 00 Vitlök, färsk eller kyld 100 1 000 0 
 

0707 00 Gurkor, färska eller kylda 100 2006: 2 000 
2007: 3 000 
2008: 4 000 
2009: 5 000 

 

0 
 

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade 100 2006: 1 000 
2007: 3 350 
2008: 5 700 
2009: 8 000 

 

0 
 

0810 10 00 Jordgubbar och smultron, färska 100 2006: 500 
2007: 1 000 
2008: 1 500 
2009: 2 000 

 

40 
 

1509 10 Jungfruolja 100 2006: 2 000 
2007: 4 500 
2008: 7 000 
2009: 9 500 

fr.o.m. 2010: 12 
000 

 

0 
 

     
 
 
(1) KN-nr i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 (EUT L 327, 30.10.2004, s. 1). 
(2) Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varuslag endast 
anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens 
omfattning. I de fall ex KN-nummer anges, skall förmånssystemet fastställas genom en sammantagen 
tillämpning av KN-numren och motsvarande beskrivning. 




