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BILAGA I
Import till F.D. jugoslaviska republiken Makedonien av mindre känsliga industrivaror med ursprung i Gemenskapen
(enligt artikel 18.2)
KN-nummer

2517

VARUSLAG

Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong
eller för vägbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av slagg
eller liknande industriellt avfall, även innehållande sådana material som är nämnda i första delen
av detta nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller
2516, även värmebehandlade:
– âKrosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade:
41 00 00

– – Av marmor

49 00 00

– – Andra slag

2518

Dolomit, även bränd; dolomit, grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form; stampmassa av dolomit
(inbegripet tjärdolomit).

2520

Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller
fördröjningsmedel.

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade
eller i form av klinker:
10 00 00

– Cementklinker

29 00 00

– – Annan

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor
och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller
i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg.

3214

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke
eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.

3303

Parfymer och luktvatten.

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr.

3305

Hårvårdsmedel.

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser;
tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar.

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk,
badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper.

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller
poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag
av vaxer enligt nr 3404.

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för
användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i
förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg.

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material
än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, även i form av filmpaket.

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller
textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning.
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3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande
medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller
utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper).

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller
takbeklädnad av plast enligt definition i anm. 9 till detta kapitel.

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i
rullar.

3921

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast.

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra
förslutningsartiklar av plast.

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast.

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3926

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901–3914.

4008

Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), av mjukgummi:
– Av poröst gummi:
11 00 00

– – Plattor, duk och remsor

19 00 00

– – Andra
– Av icke-poröst gummi:
– – Plattor, duk och remsor:

21 10 00

– – – Golvbeläggningsmaterial och mattor

21 90 00

– – – Andra
– – Andra:

29 90 00
4015

– – – Andra
Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar), för alla ändamål, av mjukgummi:
– Handskar:
– – Andra:

19 10 00

– – – Hushållshandskar

19 90 00

– – – Andra

90 00 00

– Andra slag

4016

Andra varor av mjukgummi:
– Andra slag:
91 00 00

– – Golvbeläggningsmaterial och mattor

4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra
delar eller avklipp), lösa eller hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av varor
enligt nr 4303.

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn.

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat,
falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter eller sidor,
även hyvlat, slipat eller fingerskarvat.

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor
av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä.
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Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning
eller annat grafiskt ändamål, samt papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller ark,
med undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:
– Annat papper och annan papp, inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av sådan
massa av högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet (träfritt papper, träfri papp):
– – Vägande mindre än 40 g/m2:
51 10 00

– – – Vägande högst 15 g/m2 för stencilframställning

51 90 00

– – – Annat

52 20 00

– – – I rullar

52 80 00

– – – I ark
– – Vägande mer än 150 g/m2:

53 20 00

– – – I rullar

53 80 00

– – – I ark

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller
behandlade än vad som anges i anm. 2 till detta kapitel:
– Annan papp, vägande minst 225 g/m2:
– – Framställd av pappersavfall:
80 11 00

– – – Testliner

80 19 00

– – – Annan

80 90 00

– – Annan

4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade,
överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt
nr 4803, 4809 och 4810:
– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister):
31 00 00

– – Blekta, vägande mer än 150 g/m2

39 00 00

– – Andra

40 00 00

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller
glycerol

4814

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper.

4815

Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp, även tillskuret.

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med
undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även
förpackade i askar.

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller
papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper,
papperskuvert e.d.

4820

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker, kvittensböcker, brevpapper i
block, anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, ävensom skrivböcker, skrivunderlägg,
samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar, blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, samt liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover eller samlingar samt
bokpärmar och bokomslag, av papper eller papp.

4821

Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta.

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar,
meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel.

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock.
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6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller).

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor
enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer).

6805

Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial,
papper, papp eller annat material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat.

6807

Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck).

6809

Varor av gips eller av blandningar på basis av gips.

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade.

6811

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.

6813

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t. ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller,
brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material.

6815

Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av
torv), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana
som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter.

6904

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material.

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror,
av keramiskt material.

6907

Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av
keramiskt material; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag.

6908

Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av
keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag.

6910

Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, WC-stolar, spolcisterner, urinaler och
liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material.

6911

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin.

6912

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material
än porslin.

6914

Andra varor av keramiskt material.

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas:
– Härdat säkerhetsglas:
– – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg:
11 10 00

– – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i motorfordon

11 90 00

– – – Annat
– – Andra:

19 10 00

– – – Emaljerat

19 20 00

– – – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller underfång eller med absorberande
eller reflekterande skikt
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– – – Annat
– Laminerat säkerhetsglas:
– – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg:
– – – Andra

21 91 00

– – – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i motorfordon

21 99 00

– – – – Andra

29 00 00

– – Andra

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade.

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010
eller 7018).

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):
– Roving och andra fiberknippen, även huggna; garn:
11 00 00

– – Huggna fiber i längder om högst 50 mm

12 00 00

– – Roving

19 00 00

– – Andra

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller
pulver.

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver.

7113

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall.

7114

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med
plätering av ädel metall.

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall.

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade).

7117

Oäkta smycken.

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:
– Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:
– – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm
30 11 00

– – – – Överdragna med koppar

30 19 00

– – – – Annan
– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm:

30 31 00

– – – – Överdragna med koppar

30 39 00

– – – – Annan

30 50 00

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

30 90 00

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol
– Annan:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

90 10 00

– – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

90 30 00

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

90 50 00

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol

90 90 00

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol
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Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål:
– Gjutna rördelar:
– – Av icke aducerat gjutjärn
11 10 00

– – – Av sådana slag som används i tryckrör

11 90 00

– – – Andra
– – Andra:

19 10 00

– – – Av aducerat gjutjärn

19 90 00

– – – Andra
– Andra slag:

91 00 00

– – Flänsar
– – Gängade knärör, böjar och muffar:

92 10 00

– – – Muffar

92 90 00

– – – Knärör och böjar
– – Stumsvetsrördelar:
– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm:

93 11 00

– – – – Knärör och böjar

93 19 00

– – – – Andra slag
– – – Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm:

93 91 00

– – – – Knärör och böjar

93 99 00

– – – – Andra slag
– – Andra:

99 10 00

– – – Gängade

99 30 00

– – – Avsedda för svetsning

99 90 00

– – – Andra slag

7311

Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas.

7313

Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt
löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål.

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:
– Raffinerad koppar:
11 00 00

– – Katoder och katodsektioner

7418

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar,
putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar.

7614

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering.

7616

Andra varor av aluminium.

7801

Bly i obearbetad form.

7802

Avfall och skrot av bly.

7803

Stång, profiler och tråd av bly.

7804

Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly.

7805

Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av bly.

7806

Andra varor av bly.

7901

Zink i obearbetad form:
– Olegerad zink:
11 00 00

– – Innehållande minst 99,99 viktprocent zink
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– – Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink:
12 10 00

– – – Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 99,99 viktprocent zink

12 30 00

– – – Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 99,95 viktprocent zink

12 90 00

– – – Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 viktprocent zink

7902

Avfall och skrot av zink.

7903

Stoft, pulver och fjäll av zink.

7904

Stång, profiler och tråd av zink.

7905

Plåt, band och folier av zink.

7906

Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av zink.

7907

Andra varor av zink.

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr.
8208, samt blad till sådana knivar:
– Andra slag:
– – Bordsknivar med fast blad:
91 30 00

– – – Bordsknivar med skaft och blad av rostfritt stål

91 80 00

– – – Andra

92 00 00

– – Andra knivar med fast blad

93 00 00

– – Andra knivar än sådana med fast blad

94 00 00

– – Knivblad

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och
bordsartiklar:
– – Andra slag:
10 30 00

– – – Av rostfritt stål
– Andra satser med olika artiklar:

20 10 00

– – Av rostfritt stål

20 90 00

– – Andra
– – Andra:

99 10 00

– – – Av rostfritt stål

99 90 00

– – – Andra

8301

Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elektriska lås) av oädel metall; knäppen
och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i detta
nummer nämnda artiklar:
20 00 00

– Lås av sådana slag som används till motorfordon

8302

Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster,
markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.;
hatthyllor, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall;
automatiska dörrstängare av oädel metall.

8304

Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ och
liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt nr
9403.
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Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkapsyler och proppar med pip), sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, av oädel
metall.
10 00 00

8419

– Kronkorkar
Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom
förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning,
kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för
hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska:
– Maskiner och apparater för torkning:

31 00 00

– – För jordbruksprodukter

32 00 00

– – För trä, pappersmassa, papper eller papp.

39 00 00

– – Andra
– – Andra:

89 10 00

8423

– – – Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning (utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten
Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar:
– – Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg:

82 10 00

– – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en
förutbestämd vikt

82 90 00

– – – Andra
– – Andra:

89 10 00

– – – Byggvågar

89 90 00

– – – Andra

8460

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra än
kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461.

8461

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller
kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

8462

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall eller metallkarbider, inte nämnda ovan.

8463

Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller annan kermet.

8464

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller
liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd:
– Slipmaskiner och polermaskiner:
– – För bearbetning av glas:
20 19 00

– – – Annat

20 80 00

– – Andra

90 00 00

– Andra slag
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8474

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet
pulver- eller pastaform); maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjutning av
fasta mineraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips eller andra mineraliska
produkter i pulver- eller pastaform; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand.

8477

Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av
dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel.

8478

Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel.

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra
formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller
plast.

8483

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor;
friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar):
– Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än tandhjul och andra enkla komponenter för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet
momentväxlar:
– – Andra:
40 91 00

– – – Kuggtransmissioner:

40 92 00

– – – Kul- eller rullskruvar

40 93 00

– – – Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar:

40 98 00

– – – Andra

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat):
– Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W:
10 10 00

– – Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W
– – Andra:

10 91 00

– – – Universalmotorer

10 93 00

– – – Växelströmsmotorer

10 99 00

– – – Likströmsmotorer
– Andra växelströmsmotorer, 1-fas:
– – Andra:

40 91 00

– – – Med en uteffekt av högst 750 W

8508

Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor.

8509

Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor.

8512

Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av varor enligt nr 8539), elektriska
vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag som
används till cyklar eller motorfordon:
10 00 00

8515

– Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar
Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska (inbegripet sådana som arbetar
med elektriskt uppvärmd gas) eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, inbegripet sådana som också kan användas
för skärning; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller kermeter:
– Maskiner och apparater för lödning:

11 00 00

– – Lödkolvar och lödpistoler
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– – Andra
– Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall:

21 00 00

– – Hel- eller halvautomatiska

29 00 00

– – Andra
– Maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svetsning med plasmaljusbåge) av metall:

31 00 00

– – Hel- eller halvautomatiska
– – Andra:

39 10 00

– – – För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta med svets- eller skärutrustning
och hopbyggda med:

39 90 00

– – – Andra
– Andra maskiner och apparater:
– – För metallbearbetning:

80 11 00

– – – För svetsning

80 19 00

– – – Andra
– – Andra:

80 91 00

– – – För motståndssvetsning av plast

80 99 00

– – – Andra

8517

Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi, inbegripet apparater för trådtelefoni med
trådlösa mikrotelefoner och telekommunikationsapparater för bärfrekvenssystem eller för digitala
trådsystem; bildtelefoner.

8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; hörlurar, hörtelefoner, även
kombinerade med mikrofon; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar.

8519

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 8520) och
andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning.

8520

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning.

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner.

8524

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra
fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt
kapitel 37.

8527

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur.

8528

Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer.

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till
sådana fordon:
– Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål:
10 10 00

– – Hopfällbara husvagnar

10 90 00

– – Andra
– Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål:

20 10 00

– – Gödselspridare
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– – Andra.
– – – Andra:
– – – – Nya:

39 30 00

– – – – – Påhängsvagnar.
– – – – – Andra:

39 51 00

– – – – – – Enaxlade

39 59 00

– – – – – – Andra.

39 80 00

– – – – Begagnade.

40 00 00

– Andra släpfordon och påhängsvagnar

80 00 00

– Andra fordon

90 10 00

– – Underreden

90 30 00

– – Karosserier

90 90 00

– – Andra delar

– Delar:

9402

Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och
liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar till i detta nummer nämnda
artiklar:
90 00 00

9404

Andra slag
Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken,
kuddar och puffar) försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller
tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag:

10 00 00

– Resårbottnar till sängar

29 10 00

– – – Med resårer

29 90 00

– – – Andra

30 10 00

– – Fyllda med dun eller fjäder

30 90 00

– – Andra:

– – Av annat material:

– Sovsäckar:

– Andra slag:
90 10 00

– – Fyllda med dun eller fjäder

90 90 00

– – Andra
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BILAGA II
Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av känsliga industrivaror med ursprung i Gemenskapen
(enligt artikel 18.3)
Tullar på import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av varor med ursprung i gemenskapen som förtecknas i
denna bilaga skall gradvis avvecklas enligt följande tidtabell:
— Den 1 januari det tredje året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 80 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det femte året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 70 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det sjätte året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 60 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det sjunde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 50 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det åttonde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det nionde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 20 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det tionde året efter avtalets ikraftträdande skall återstående tullar avskaffas.

KN-nummer
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2515

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en
skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form.

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument eller byggnadssten, även grovhuggna eller
enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär form.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70
viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten.

3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006) bestående av blandade
eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:
– Innehållande andra antibiotika:
20 10 00

– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– Innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 men inte innehållande antibiotika:
– – Innehållande insulin:

31 10 00

– – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– – Innehållande binjurebarkhormoner:

32 10 00

– – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– – Andra:

39 10 00

– – – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller andra
produkter enligt nr 2937 eller antibiotika:

40 10 00

– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra produkter enligt nr 2936:

50 10 00

– – Föreliggande i former eller packningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln
– Andra:
– – Föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln:

90 11 00

– – – Innehållande jod eller jodföreningar
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– – – Andra
– – Andra:

90 91 00

– – – Innehållande jod eller jodföreningar

90 99 00

– – – Andra

3005

Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål.

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment.

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt
modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar
enligt anm. 4 till detta kapitel.

3209

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt
modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium.

3210

Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder.

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form
av stänger, kakor eller gjutna stycken; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade,
överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel.

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel
(tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som
omfattas av nr 3401:
– Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:
20 10 00

– – Ytaktiva preparat

20 90 00

– – Tvättmedel och rengöringsmedel
– Andra slag:

90 10 00

– – Ytaktiva preparat

90 90 00

– – Tvättmedel och rengöringsmedel

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form:
10 00 00

– Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen
– Annan polyvinylklorid:

21 00 00

– – Inte mjukgjord

22 00 00

– – Mjukgjord

40 00 00

– Andra sampolymerer med vinylklorid

50 00 00

– Polymerer av vinylidenklorid:
– Fluorhaltiga polymerer:

61 00 00

– – Polytetrafluoreten

69 00 00

– – Andra:

90 00 00

– Andra slag

3917

Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller
slangar, av plast.

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material.
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3922

Badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och
liknande sanitetsartiklar, av plast.

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:
– Regummerade däck:
10 90 00

– – Andra
– Begagnade däck, andra än massivdäck:

20 90 00

– – Andra

90 00 00

– Andra

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor
för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar,
necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor,
matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller
folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper.

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder.

4205

Andra varor läder eller konstläder.

4304

Konstgjord päls och varor av konstgjord päls.

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatt parkettstav samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”).

4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kräppade, plisserade,
präglade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803:
10 00 00

– Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp). Även perforerade

30 00 00

– Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller perforerat

90 00 00

– Andra slag

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark:
– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av sådan massa av högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet (träfritt papper, träfri papp):
– Annat papper och annan papp:
– – Flerskiktade:

4818

91 10 00

– – – Med alla skikt blekta

91 30 00

– – – Med endast ett av ytterskikten blekt

91 90 00

– – – Andra
Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som
används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller
nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller
händer, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan och liknande hushålls,
sanitets och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer.
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Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd
eller duk av cellulosafibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av sådana slag
som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp:
10 00 00

– Kartonger, askar och lådor av wellpapp

30 00 00

– Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av minst 40 cm

40 00 00

– Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar

50 00 00

– Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor

60 00 00

– Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som
används på kontor, i butiker e.d.

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd
storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:
– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp:
60 10 00

– – Brickor, fat och tallrikar

60 90 00

– – Andra:
– Formpressade artiklar av pappersmassa:

70 10 00

– – Formpressade brickor och kartonger för ägg

70 90 00

– – Andra:

6402

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast.

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder.

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial.

6405

Andra skodon.

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa
inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana
artiklar.

7303

Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn.

7304

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa.

7305

Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt
tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm.

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller
nitade).

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)
och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak,
fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och
pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning
i konstruktioner.

7309

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än
komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för
uppvärmning eller avkylning.
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Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen
(andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med
inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning
för uppvärmning eller avkylning:
10 00 00

– Med en rymd av minst 50 l
– Med en rymd av mindre än 50 l:
– – – Andra:

21 91 00

– – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm

21 99 00

– – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm
– – Andra:

29 10 00

– – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm

29 90 00

– – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm

7317

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande artiklar, av järn eller stål, även
med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar.

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål.

7320

Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål.

7321

Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och
liknande icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål.

7323

Bords, köks och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull;
diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål:
– – Av rostfritt stål:
93 10 00

– – – Bordsartiklar

93 90 00

– – – Andra
– – Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade:

94 10 00

– – – Bordsartiklar

94 90 00

– – – Andra
– – Andra:

99 10 00

– – – Bordsartiklar
– – – Andra:

99 91 00

– – – – Lackerade eller målade

99 99 00

– – – – Andra

7325

Andra gjutna varor av järn eller stål:
10 00 00

– Av icke aducerat gjutjärn
– – Andra:
– – – Andra:

99 10 00

– – – Av aducerat gjutjärn

99 99 00

– – – – Andra

7604

Stång och profiler av aluminium.

7608

Rör av aluminium.

7610

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)
och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till
tak, dörrar, fönster, dörr och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt,
stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner.
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7611

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än
komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för
uppvärmning eller avkylning.

7612

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas),
med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning.

8303

Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förstärkta,
förvaringsfack för kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall.

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor.

8403

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402.

8404

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr
8402 eller 8403 (t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner.

8413

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer.

8414

Luft eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar; ventilations eller
cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter.

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än
luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415:
– Kombinerade kyl och frysskåp med separata yttre dörrar:
– – Andra:
– – – Med en rymd av mer än 340 l:
10 91 10

– – – – Nya

10 91 90

– – – – Begagnade
– – – Andra:

10 99 10

– – – – Nya

10 99 90

– – – – Begagnade
– Kylskåp av hushållstyp:
– – Kompressionskylskåp:
– – – Med en rymd mer än 340 l:

21 10 10

– – – – Nya

21 10 90

– – – – Begagnade
– – – Andra:
– – – – Bordsmodeller:

21 51 10

– – – – – Nya

21 51 90

– – – – – Begagnade
– – – – Inbyggnadsmodeller:

21 59 10

– – – – – Nya

21 59 90

– – – – – Begagnade
– – – – Andra, med en rymd av:
– – – – – Högst 250 l

21 91 10

– – – – – – Nya
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– – – – – – Begagnade
– – – – – Med en rymd av mer än 250 l men högst 340 l

21 99 10

– – – – – – Nya

21 99 90

– – – – – – Begagnade
– – Absorptionskylskåp, elektriska:

22 00 10

– – – Nya

22 00 90

– – – Begagnade
– – Andra:

29 00 10

– – – Nya

29 00 90

– – – Begagnade
– Frysboxar med en rymd av högst 800 l:
– – Andra:
– – – Med en rymd av högst 400 l:

30 91 10

– – – – Nya

30 91 90

– – – – Begagnade
– – – Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l:

30 99 10

– – – – Nya

30 99 90

– – – – Begagnade
– Frysskåp med en rymd av högst 900 l:
– – Andra:
– – – Med en rymd av högst 250 l:

40 91 10

– – – – Nya

40 91 90

– – – – Begagnade
– – – Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l:

40 99 10

– – – – Nya

40 99 90

– – – – Begagnade
– Andra kylskåp, frysboxar eller frysskåp samt diskar, skyltskåp, montrar o.d. med kyl eller
frysaggregat:
– – Kyl och frysdiskar och montrar med kyl eller frysaggregat:
– – – För frysta varor:

50 11 10

– – – – Nya

50 11 90

– – – – Begagnade
– – – Andra:

50 19 10
50 19 90

– – – – Nya
– – – – Begagnade
– – Andra kyl och frysmöbler:

50 90 10

– – – – Nya

50 90 90

– – – – Begagnade
– Delar:

91 00 00

– – Möbler konstruerade för kyl eller frysutrustning

8457

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning.

8458

Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall.

8459

Verktygsmaskiner (inbegripet borr, fräs- och gängenheter) för borrning, arborrning, fräsning eller
gängskärning i metall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr 8458.
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8504

Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar.

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, även kvadratiska eller
rektangulära:
– Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer:
– – Andra:
– – – Vägande mer än 5 kg:
10 81 00

– – – – Arbetande med flytande elektrolyt

10 89 00

– – – – Andra

8516

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för
hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för
hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt nr 8545.

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr
8525–8528.

8534

Tryckta kretsar.

8535

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska
kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex.
strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och kopplingsdosor), för en driftspänning av mer än 1 000 V.

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska
kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex.
strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V:
– Smältsäkringar:
10 10 00

– – För en strömstyrka av högst 10 A

10 50 00

– – För en strömstyrka av mer än 10 A men högst 63 A

10 90 00

– – För en strömstyrka av mer än 63 A
– Automatiska brytare:

20 10 00

– – För en strömstyrka av högst 63 A

20 90 00

– – För en strömstyrka av mer än 63 A
– Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar:

30 10 00

– – För en strömstyrka av högst 16 A

30 30 00

– – För en strömstyrka av mer än 16 A men högst 125 A

30 90 00

– – För en strömstyrka av mer än 125 A
– Reläer:
– – För en driftspänning av högst 60 V:

41 10 00

– – – För en strömstyrka av högst 2 A

41 90 00

– – – För en strömstyrka av mer än 2 A

49 00 00

– – Andra slag:
– Andra strömställare:
– – För en driftspänning av högst 60 V:

50 11 00

– – – Tryckknappsströmbrytare

50 15 00

– – – Vridströmbrytare
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– – – Andra
– – Andra:

50 90 10

– – – Brytare för fluorescenslampor

50 90 90

– – – Andra
– Glödlampshållare, stickproppar och uttag:
– – Andra:

69 10 00

– – – För koaxialkablar

69 30 00

– – – För tryckta kretsar

69 90 00

– – – Andra
– Andra apparater och artiklar:

90 01 00

– – Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar

90 10 00

– – Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar

90 85 00

– – Andra

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535
eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet
sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517.

8538

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra
artiklar enligt nr 8535, 8536 eller 8537.

8539

Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt
lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor:
– Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett eller infrarött ljus:
– – Volframhalogenlampor:
21 30 00

– – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon
– – – Andra, för en driftspänning av:

21 92 00

– – – – Mer än 100 V

21 98 00

– – – – Högst 100 V
– – Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en spänning av mer än 100 V:

22 10 00

– – – Reflektorlampor

22 90 00

– – – Andra

29 30 00

– – Andra
– – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon
– – – Andra, för en driftspänning av:

29 92 00

– – – – Mer än 100 V

29 98 00

– – – – Högst 100 V
– Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus:
– – Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor:

32 10 00
8544

– – – Kvicksilverlampor
Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och
andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i
vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller
försedda med kopplingsanordningar.
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Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel:
– Bromsapparater och delar till bromsapparater:
– – Luftbromsar och delar till sådana bromsar:
21 10 00

– – – Av gjutet järn eller stål

21 90 00

– – – Andra
– – Andra:

29 10 00

– – – Av gjutet järn eller stål

29 90 00

– – – Andra.

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet föraren.

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana
enligt nr 8702), inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar.

8704

Motorfordon för godsbefordran.

8706

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705.

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701–8705.

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705:
– Stötfångare och delar till stötfångare:
10 00 90

– – Andra
– Andra delar och tillbehör till karosserier (inbegripet förarhytter)
– – Säkerhetsbälten:

21 00 90

– – – Andra
– – Andra

29 00 90

– – – Andra
– Bromsar och servobromsar samt delar till sådana:
– – Monterade bromsbelägg:

31 00 90

– – – Andra
– – Andra:

39 00 90

– – – Andra
– Stötdämpare:

80 00 90

– – Andra
– – Kopplingar och delar till kopplingar:

93 00 90

– – – Andra
– – Andra

99 00 90

– – – Andra

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn;
sidvagnar

8712

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor:

9401

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler:
– Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg:
10 90 00

– – Andra

20 00 00

– Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon
– Höj- och sänkbara snurrstolar:
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30 10 00

– – Med stoppning och ryggstöd och hjul eller glidfötter

30 90 00

– – Andra

40 00 00

– Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och campingmöbler

50 00 00

– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material
– Andra sittmöbler, med trästomme:

61 00 00

– – Med stoppning

69 00 00

– – Andra
– Andra sittmöbler, med metallstomme:

71 00 00

– – Med stoppning

79 00 00

– – Andra

80 00 00

– Andra sittmöbler
– Delar:
– – Andra:

90 30 00

– – – Av trä

90 80 00

– – – Andra

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler:
– Kontorsmöbler av metall:
10 10 00

– – Ritbord (andra än varor enligt nr 9017)
– – Andra:
– – – Med en höjd av högst 80 cm:

10 51 00

– – – – Skrivbord

10 59 00

– – – – Andra
– – – Med en höjd av mer än 80 cm:

10 91 00

– – – – Skåp med dörrar eller jalusier o.d.

10 93 00

– – – – Skåp för kortregister och dokument.

10 99 00

– – – – Andra
– Andra möbler av metall:
– – Andra:

20 91 00

– – – Sängar

20 99 00

– – – Andra
– Kontorsmöbler av trä:
– – Med en höjd av högst 80 cm:

30 11 00

– – – Skrivbord

30 19 00

– – – Andra
– – Med en höjd av mer än 80 cm:

30 91 00

– – – Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och dokument

30 99 00

– – – Andra
– Köksmöbler av trä:

40 10 00

– – Köksinredningar

40 90 00

– – Andra

50 00 00

– Sovrumsmöbler av trä:
– Andra möbler av trä:

60 10 00

– – Trämöbler för matrum eller vardagsrum
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– – Trämöbler för butiker
– – Andra
– Möbler av plast:

70 90 00

– – Andra

80 00 00

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu eller liknande material
– Delar:

90 10 00

– – Av metall

90 30 00

– – Av trä

90 90 00

– – Av annat material

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana
artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning.
o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

9406

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

64
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BILAGA III
EG:s definition av ”baby beef”-produkter
(enligt artikel 27.2)
Utan hinder av bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen i kolumnen ”Varuslag” endast
anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där
”ex” anges före ett KN-nummer bestäms förmånssystemet genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning
tillämpas tillsammans.

KN-nummer

Underuppdelning i
Taric

Varuslag

Levande nötkreatur och andra oxdjur:
– Andra:
– – Tamboskap:
– – – Med en vikt högre än 300 kg:
– – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):
ex 0102 90 51

– – – – – För slakt:
10

ex 0102 90 59

– Som ännu inte fått permanenta tänder, med en vikt av minst 320 kg och högst
470 kg (1)
– – – – – Andra:

11
21
31
91

– Som ännu inte fått permanenta tänder, med en vikt av minst 320 kg och högst
470 kg (1)

– – – – Andra:
ex 0102 90 71

– – – – – För slakt:
10

ex 0102 90 79

– Tjurar och stutar som ännu inte fått permanenta tänder, med en vikt av minst
350 kg och högst 500 kg (1)
– – – – – Andra:

21
91

– Tjurar och stutar som ännu inte fått permanenta tänder, med en vikt av minst
350 kg och högst 500 kg (1)
Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

ex 0201 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar:
91

– Hela slaktkroppar med en vikt på minst 180 kg och högst 300 kg, samt halva
slaktkroppar med en vikt på minst 90 kg och högst 150 kg, med låg förbeningsgrad
i brosken (i synnerhet i bäckenbensfogen och ryggkotornas tornutskottsspetsar), vars
kött är ljusrosa och vars fett av mycket fin konsistens är vitt till ljusgult (1)
– Andra styckningsdelar med ben:

ex 0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter:
91

ex 0201 20 30

– Kompenserade kvartsparter med en vikt på minst 90 kg och högst 150 kg, med låg
förbeningsgrad i brosken (i synnerhet i bäckenbensfogen och ryggkotornas tornutskottsspetsar), vars kött är ljusrosa och vars fett av mycket fin konsistens är vitt till
ljusgult (1)
– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

91

ex 0201 20 50

– Avskilda framkvartsparter med en vikt på minst 45 kg och högst 75 kg, med låg
förbeningsgrad i brosken (i synnerhet i ryggkotornas tornutskottsspetsar), vars kött
är ljusrosa och vars fett av mycket fin konsistens är vitt till ljusgult (1)
– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

91

– Avskilda bakkvartsparter med en vikt på minst 45 kg och högst 75 kg (minst
38 kg men högst 68 kg i fråga om pistolstyckade parter), med låg förbeningsgrad i
brosken (i synnerhet i ryggkotornas tornutskottsspetsar), vars kött är ljusrosa och
vars fett av mycket fin konsistens är vitt till ljusgult (1)

(1) För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfylda.
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”BILAGA IV a
IMPORT TILL F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN AV JORDBRUKSPRODUKTER MED
URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN

(nolltullsats)
(enligt artikel 27.3 a)
KN-nummer

0101

Varuslag

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor:
– Hästar:

0101 21 00

– – Renrasiga avelsdjur

0101 29

– – Andra:

0101 29 90

– – – Andra:

0101 30 00

– Åsnor

0101 90 00

– Andra:

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:
– Nötkreatur:

0102 29

– – Andra:

0102 29 05

– – – Av underarterna Bibos eller Poephagus:
– – – Andra:
––––

Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg:

0102 29 21

–––––

Slaktdjur

0102 29 29

–––––

Andra:

––––

Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg:

0102 29 41

–––––

Slaktdjur

0102 29 49

–––––

Andra:

––––

Med en vikt över 300 kg:

–––––

Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

0102 29 51

––––––

Slaktdjur

0102 29 59

––––––

Andra:

–––––

Kor:

0102 29 61

––––––

Slaktdjur

0102 29 69

––––––

Andra:

–––––

Andra:

0102 29 91

––––––

Slaktdjur

0102 29 99

––––––

Andra:

– Buffel:
0102 39

– – Andra:

0102 39 10

– – – Inhemska arter

0102 39 90

– – – Andra:
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– Andra:
– – Andra:

0102 90 91

– – – Inhemska arter

0102 90 99

– – – Andra:

0103

Levande svin:

0103 10 00

– Renrasiga avelsdjur
– Andra:

0103 91

– – Med en vikt under 50 kg

0104

Levande får och getter:

0104 10

– Får:

0104 10 10

– – Renrasiga avelsdjur

0104 20

– Getter:

0104 20 10

– – Renrasiga avelsdjur

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns
– Med en vikt på högst 185 g:

0105 11

– – Höns av arten Gallus domesticus
– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning:

0105 11 11

––––

Värphöns

0105 11 19

––––

Andra:

– – – Andra:
0105 11 99

––––

Andra:

0105 12 00

– – Kalkoner

0105 13 00

– – Ankor

0105 14 00

– – Gäss

0105 15 00

– – Pärlhöns
– Andra:

0105 94 00

– – Höns av arten Gallus domesticus

0105 99

– – Andra:

0105 99 10

– – – Ankor:

0105 99 20

– – – Gäss:

0105 99 30

– – – Kalkoner

0105 99 50

– – – Pärlhöns

0106

Andra levande djur

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
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0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna,
färska, kylda eller frysta

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0209

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade,
färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta:

0209 10

– Från gris:

0209 10 90

– – Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 10 11 och nr 0209 10 19

0209 90 00

– Andra:

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller
slaktbiprodukter

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0402 10

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:
– – Utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0402 10 19

– – – Andra:
– – Andra:

0402 10 91

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

0402 10 99

– – – Andra:
– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt över 1,5 viktprocent:

0402 21

– – Utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0402 29

– – Andra:
– Andra:

0402 91

– – Utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0402 99

– – Andra:

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av
naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

0405 10

– Smör

0405 20

– Bredbara smörfettprodukter:

0405 20 90

– – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

0405 90

– Andra:
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0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på
annat sätt konserverade, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet
plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602 10

– Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

0602 20

– Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

0602 30 00

– Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

0602 40 00

– Rosor, även ympade/okulerade

0602 90

– Andra:

0602 90 10

– – Svampmycelium

0602 90 30

– – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor
– – Andra:
– – – Frilandsplantor:
––––

0602 90 41

Fruktträd och bärbuskar:

–––––

Skogsträd

–––––

Andra:

0602 90 45

––––––

Rotade sticklingar och unga plantor

0602 90 49

––––––

Andra:

0602 90 50

––––

Andra frilansplantor:

– – – Krukväxter:
0602 90 70

––––

Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av kaktusar

––––

Andra:

0602 90 91

–––––

Blomväxter med knoppar eller blommor, med undantag av kaktusar

0602 90 99

–––––

Andra:

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsän
damål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar,
utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska,
torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 10 00

– Utsädespotatis

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda:

0703 10 00

– Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök
– – Kepalök (vanlig lök):
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0703 10 19

– – – Andra:

0703 10 19 10

––––

För utsäde

0703 10 19 30

––––

Arpadzik

0703 90 00

– Purjolök och lök av andra Allium-arter

0703 90 00 10

– – För utsäde

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:
– Andra:

0709 99

– – Andra:

0709 99 60

– – – Sockermajs

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 80

– Andra grönsaker:

0710 80 10

– – Oliver

0710 80 80

– – Kronärtskocka

0710 80 85

– – Sparris

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 20

– Oliver

0712

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

0712 20 00

– Lök
– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tremella spp.) och tryffel:

0712 31 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0712 32 00

– – Judasöron (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Gelésvampar (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Andra:

0712 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0712 90 05

– – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd
– – Sötmajs (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – – Andra:

0712 90 30

– – Tomater

0712 90 50

– – Morötter

0712 90 90

– – Andra:

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

0713 10

– Ärter (Pisum sativum):

0713 10 10

– – För utsäde

0713 20 00

– Kikärter (garbanzos):

0713 20 00 10

– – Utsäde
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– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.):
0713 31 00

– – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 31 00 10

– – – Utsäde:

0713 32 00

– – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis):

0713 32 00 10

– – – Utsäde:

0713 33

– – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.):

0713 33 10

– – – För utsäde

0713 34 00

– – Bambarabönor (Vigna subterranea eller Voandzeia subterranea)

0713 34 00 10

– – – För utsäde

0713 35 00

– – Ögonbönor (Vigna unguiculata)

0713 35 00 10

– – – För utsäde

0713 39 00

– – Andra:

0713 39 00 10

– – – För utsäde

0713 40 00

– Linser:

0713 40 00 10

– – För utsäde

0713 50 00

– Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var. minor)

0713 50 00 10

– – För utsäde

0713 60 00

– Duvärter (Cajanus cajan)

0713 60 00 10

– – För utsäde

0713 90 00

– Andra:

0713 90 00 10

– – För utsäde

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller
rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar
och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0803

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

0810 20

– Hallon, björnbär, mullbär och loganbär

0810 30

– Svarta, vita eller röda vinbär samt krusbär

0810 40

– Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium

0810 50 00

– Kiwi
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0810 60 00

– Durio

0810 70 00

– Kaki/persimoner

0810 90

– Andra:

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlig
hetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr 0801–0806; blandningar av nötter eller av
torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe,
oavsett mängden

0902

Te, även aromatiserat

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda
– Peppar/paprika

0904 11 00

– – Varken krossad eller malen

0904 12 00

– – Krossad eller malen

0905

Vanilj

0906

Kanel och kanelknopp

0907

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:
– Durumvete:

1001 11 00

– – Utsäde

1002

Råg

1003

Korn:

1003 10 00

– Utsäde

1003 90 00

– Andra:

1003 90 00 10

– – För öl
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1003 90 00 20

– – För utfordring

1003 90 00 90

– – Andra:

1004

Havre

1005

Majs:

1005 10

– Utsäde

1006

Ris:

1006 10

– Ris med ytterskal (paddy):

1006 10 10

– – För utsäde

1007

Sorghum

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt
eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till
flingor eller malda

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar
enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8:

1107

Malt, även rostat:

1108

Stärkelse; inulin

1201

Sojabönor, även sönderdelade

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade

1203 00 00

Kopra

1204

Linfrön, även sönderdelade

1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

1208

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för fram
ställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämp
ning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade
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1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade,
även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varie
teten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

1213 00 00

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar

1214

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner,
vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem
och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:
– Växtsafter och växtextrakter:

1302 11 00

– – Opium

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 eller 1503

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

1503

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat
sätt beredda

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1510

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner
enligt nr 1509

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade:
– Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor:

1512 21

– – Oraffinerad olja, även befriad från gossypol

1512 29

– – Andra:

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade:
– Andra:

1514 99

– – Andra:
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Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
– Linolja och fraktioner av denna olja:

1515 11 00

– – Råolja

1515 19

– – Andra:

1515 30

– Ricinolja och fraktioner av denna olja

1515 50

– Sesamolja och fraktioner av denna olja

1515 90

– Andra:
– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja:
– – – Råolja

1515 90 21

––––

För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1515 90 29

––––

Andra:

– – – Andra:
1515 90 31

––––

För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

1515 90 39

––––

Andra:

– – Andra oljor och fraktioner av dessa:
– – – Råolja:
1515 90 40

––––

För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

––––

Andra:

1515 90 51

–––––

I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

1515 90 59

–––––

I fast form, andra; flytande

– – – Andra:
1515 90 60

––––

För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

––––

Andra:

1515 90 91

–––––

I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

1515 90 99

–––––

I fast form, andra; flytande

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller
delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade:

1516 10

– Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller
av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 90

– Andra:
– – Andra:

1517 90 99

– – – Andra:
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1603

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:
– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:

1701 12

– – Betsocker
– Andra:

1701 91 00

– – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1701 99

– – Andra:

1701 99 90

– – – Andra:

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra
sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med
naturlig honung; sockerkulör:
– Mjölksocker och lösningar av mjölksocker

1702 11 00

– – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen

1702 19 00

– – Andra:

1702 20

– Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker

1702 30

– Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker, inte
innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktsocker
beräknat på torrsubstansen:

1702 40

– Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men
mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

1702 60

– Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent
fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:

2005 10 00

– Homogeniserade grönsaker

2005 70 00

– Oliver

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom
kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggrads
lösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar:

2301 10 00

– Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; fettgrevar

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan
bearbetning av spannmål eller baljväxter

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från
sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av
pelletar
Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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Varuslag

2304 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av
pelletar

2305 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av
pelletar

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de
som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar

2307

Vindruvor; rå vinsten

2308

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana
slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form
av pelletar

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2401

Råtobak; tobaksavfall

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för
körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103”

Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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”BILAGA IV b
IMPORT TILL F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN AV JORDBRUKSPRODUKTER MED
URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN

(nolltullsats inom tullkvoter)
(enligt artikel 27.3 b):

KN-nummer

Varuslag

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med
socker eller annat sötningsmedel:

0401 10

– Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

0401 10 10

– – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med
socker eller annat sötningsmedel:

0401 20

– Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst
6 viktprocent

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan
fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

Årlig tullkvot
(ton)

Tull vid överskri
dande av kvoten
(i procent av
MGN-tullsatsen)

800

100

2 400

100

1 300

100

40

100

– – Ej smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao:
– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med
en fetthalt av:
0403 10 11

––––

Högst 3 %

0403 10 13

––––

Över 3 % men högst 6 %

0403 90

– Andra:
– – Ej smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao:
– – – Andra:
––––

Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel,
med en fetthalt av:

0403 90 51

–––––

Högst 3 %

0403 90 53

–––––

Över 3 % men högst 6 %

0403 90 59

–––––

Högst 6 %

0406

Ost och ostmassa:

0406 10

– Färsk (inte mognad) ost, inbegripet mesost samt ostmassa
Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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Varuslag

0406

Ost och ostmassa:

0406 20

– Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0406 30

– Smältost, inte riven eller pulveriserad:

0406

Ost och ostmassa:

0406 90

– Annan ost:

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 90

– Andra:

Årlig tullkvot
(ton)

Tull vid överskri
dande av kvoten
(i procent av
MGN-tullsatsen)

310

70

650

100

450

100

300

100

100

100

– – Andra:
0701 90 90

– – – Andra:

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av
andra Allium-arter, färska eller kylda:

0703 10

– Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök
– – Kepalök (vanlig lök):

0703 10 19

– – – Andra:

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
– Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor:

1512 19

– – Andra:

1512 19 90

– – – Andra:

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller
blod; beredningar av dessa produkter

3 400

70

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på
annat sätt

2 050

70

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar,
beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

40

100

2001 10 00

– Gurkor

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra:

50

100

2003 10

– Svampar av släktet Agaricus

2003 10 20

– – Tillfälligt konserverade, genomkokta

2003 10 30

– – Andra:

2003 90

– Andra:

2003 90 10

– – Tryffel
Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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Varuslag

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt
nr 2006:

2005 20

– Potatis:

Årlig tullkvot
(ton)

Tull vid överskri
dande av kvoten
(i procent av
MGN-tullsatsen)

150

100

60

100

300

100”

– – Andra:
2005 20 20

– – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt
eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för
omedelbar förtäring

2005 20 80

– – – Andra:

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt
nr 2006:

2005 40 00

– Ärter (Pisum sativum):

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft,
ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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”BILAGA IV c
IMPORT TILL F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN AV JORDBRUKSPRODUKTER MED
URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN (MEDGIVANDEN INOM TULLKVOTER)

(enligt artikel 27.3 c)

KN-nummer

Varuslag

Årlig tullkvot
(ton)

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

2 000

70

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

200

50

0406

Ost och ostmassa

600

70

0701

Potatis, färsk eller kyld:

100

50

0701 90

– Andra:”

Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004

69

”BILAGA IV d

Bilagan har upphört att gälla enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014.

Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014
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BILAGA V a
Import till Gemenskapen av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(enligt artikel 28.1)

KN-nummer

Varuslag

År 1

År 2

År 3 och följande år

Tull
i%

Tull
i%

Tull
i%

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.

90 % av
MGNsatsen

80 % av
MGNsatsen

70 % av
MGNsatsen

ex
ex

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
0304 10 19
0304 10 91
0304 20 11
0304 20 19
0304 90 10
0305 10 00
0305 30 90
0305 49 45
0305 59 90
0305 69 90

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

90 % av
MGNsatsen

80 % av
MGNsatsen

70 % av
MGNsatsen

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
0304 10 19
0304 10 91
0304 20 19
0304 90 10
0305 10 00
0305 30 90
0305 49 80
0305 59 90
0305 69 90

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Beslut 2004/896.

Beslut 2004/239/EG
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BILAGA V b
Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Gemenskapen
(enligt artikel 28.2)

KN-nummer ( )

Varuslag

1

0301

Levande fisk:

0301 10 00 00

– Akvariefisk
– Annan levande fisk:

0301 91 00 00

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):

0301 92 00 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0301 93 00 00

– – – Karp

0301 99

– – Annan:

0301 99 00 10

– – – Sötvattenfisk

0302 11 00 00

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0302 66 00 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0302 69 00 10

– – – Sötvattenfisk

0303 21 00 00

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

0303 29 00 10

– – – Sötvattenfisk

0303 79 00 10

– – – Sötvattenfisk

0304 10 00 10

– – – Av sötvattenfisk

0304 20 00 10

– – – Av sötvattenfisk

0304 90 00 10

– – – Av sötvattenfisk

0305 49 00 00

år 1

år 2

år 3 och följande år

Tull
i%

Tull
i%

Tull
i%

90 % av
MGNsatsen

80 % av
MGNsatsen

70 % av
MGNsatsen

– – Annan
– Torkad fisk, även saltad, med inte rökt:

0305 59 00 00

– – Annan
– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake

0305 69 00 00

– – Annan

( ) Enligt f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens tulltaxelag av den 31 juli 1996 (författningssamlingen 38/96).
1

Beslut 2004/896.

Beslut (2004/239/EG), EUT L 84, 2004
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”BILAGA V c
IMPORT TILL F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN AV FISK OCH FISKERIPRODUKTER MED
URSPRUNG I EUROPEISKA UNIONEN

(NOLLTULLSATS INOM TULLKVOTER)
(enligt artikel 28.2)
KN-nummer (1)

0301 93 00

Varuslag

Karp, levande

Årlig tullfri kvot

75 ton

(1) Enligt tulltaxelagen, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens officiella tidning nr 23/03, 69/04, 10/08, 35/10 och 11/12 samt
beslutet om harmonisering och ändring av tulltaxan, f.d. jugoslaviska republiken Makedoninens officiella tidning nr 169/12.”

Ändrad enligt beslut 2014/665/EU, EUT L 276, 2014

