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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 140/2001

av den 23 november 2001

om ändring av protokoll 2 och 3 till EES-avtalet om bearbetade och andra jordbruksprodukter

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet
med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt
artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) I protokoll 2 till avtalet förtecknas de produkter, som enligt artikel 8.3 a i avtalet faller utanför
avtalets tillämpningsområde.

(2) I protokoll 3 till avtalet förtecknas bearbetade jordbruksprodukter och vissa andra produkter enligt
artikel 8.3 b i avtalet.

(3) De prisutjämningsregler för bearbetade jordbruksprodukter enligt protokoll 3 till avtalet som aldrig
har trätt i kraft bör ersättas av enklare regler baserade på de bilaterala överenskommelserna mellan
avtalsparterna.

(4) Förteckningen över produkter i tabell I i protokoll 3 till avtalet bör ändras och bringas att omfatta
några av de produkter som förtecknas i protokoll 2 till avtalet.

(5) Den övergångsperiod, under vilken protokoll 3 till avtalet inte tillämpas i Liechtenstein, bör
utsträckas till att löpa fram till den 1 januari 2005, eftersom de särskilda förhållanden som
motiverar övergångsperioden inte har ändrats och knappast lär ändras inom överskådlig framtid.

(6) Protokoll 2 och 3 till avtalet bör ersättas helt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 2 till avtalet skall ersättas med bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Protokoll 3 till avtalet skall ersättas med bilaga II till detta beslut.
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Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*). Om anmälningarna inte föreligger vid det
datumet, skall beslutet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den sista anmälan.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

E. BULL

Ordförande

(*) Konstitutionella krav finns angivna.
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BILAGA I

”PROTOKOLL 2

OM PRODUKTER SOM FALLER UTANFÖR AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE I ENLIGHET MED
ARTIKEL8.3 a

Följande produkter i det harmoniserade systemet, kapitel 25–97, faller utanför avtalets tillämpningsområde:

HS-nummer Varubeskrivning

3502 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat:

– Äggalbumin:

ex 11 – – Torkat, annat än olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

ex 19 – – Annat äggalbumin, annat än olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

ex 20 – Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner), annat än olämpligt eller
avsett att göras olämpligt som livsmedel

3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

– Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering;

ex 11 – – Stearin till djurfoder

ex 12 – – Olein till djurfoder

ex 13 – – Tallfettsyra till djurfoder

ex 19 – – Andra till djurfoder

ex 70 – Tekniska fettalkoholer till djurfoder

”
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BILAGA II

”PROTOKOLL 3

OM PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 8.3 b I AVTALET

Artikel 1

1. Bestämmelserna i avtalet skall gälla de produkter som förtecknas i tabell I och II, om inget annat följer av
bestämmelserna i detta protokoll.

2. Bestämmelserna i detta protokoll skall inte gälla Liechtenstein förrän den 1 januari 2005.

Artikel 2

1. De produkter som förtecknas i tabell I skall tullbeläggas enligt bilagorna till den tabellen.

2. Tullarna skall ses över på årsbasis. Gemensamma kommittén får anpassa dem till kostnadsutvecklingen för
jordbruksråvaror hos avtalsparterna och/eller till ömsesidiga medgivanden.

Artikel 3

1. Detta protokoll skall inte vara något hinder för att varje avtalspart tillämpar sitt eget exportbidragssystem på
produkterna i tabell I, vilket skall mildra effekterna av skillnader mellan priser på världsmarknaden och på
avtalsparternas marknader för jordbruksråvaror.

2. Om produktionsbidrag eller direkta bidrag utgår för jordbruksråvaror som används för att producera
exportprodukter skall exportbidraget sänkas i motsvarande grad.

Artikel 4

Avtalsparterna skall regelbundet informera varandra om de bidragsnivåer som tillämpas på sådana jordbruksråvaror
som ingår i de produkter som förtecknas i tabell I samt relevanta förändringar i jordbrukspolitiken, även institutionella
priser.

Artikel 5

1. Avtalsparterna får inte ta ut tull eller andra avgifter med samma verkan på import alternativt bevilja bidrag för
export av de produkter som förtecknas i tabell II.

2. Bestämmelserna i artikel 4 gäller på samma sätt för de produkter som förtecknas i tabell II.

Artikel 6

Om en av avtalsparterna begär det, får gemensamma EES-kommittén se över detta protokoll. Översynen får innebära
att tabell I eller II ändras i fråga om produktomfattning och tillämpliga tullar.
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Artikel 7

1. Avtalsparterna skall ge gemensamma EES-kommittén utförlig information om de genomförandebestämmelser
som skall gälla för tillämpningen av detta protokoll.

2. Varje avtalspart får när som helst ta upp en diskussion i gemensamma EES-kommittén om den praktiska
tillämpningen av detta protokoll.

TABELL 1

HS-nummer Varubeskrivning

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:

10 – Yoghurt:

ex 10 – – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

90 – Andra slag:

ex 90 – – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0501 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av
sådana borst och hår

0503 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0505 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av
fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i
konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar,
obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade;
skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade
eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av skal

0509 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

0510 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra
animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda,
frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0710 Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

40 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0711 Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

90 – Andra grönsaker, blandningar av grönsaker:

ex 90 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)
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HS-nummer Varubeskrivning

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:

14 – – Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter

19 – – Andra:

ex 19 – – – Blandningar av vegetabiliska extrakt, för framställning av drycker eller livsmedelsbered-
ningar

ex 19 – – – Andra slag för medicinskt bruk än blandningar av vegetabiliska extrakt, för framställning
av drycker eller livsmedelsberedningar eller vaniljoleoresin

20 – Pektinämnen, pektinater och pektater:

ex 20 – – Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

1401 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass,
säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1402 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst som fyllning eller stoppning (t.ex.
kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade skikt med eller utan underlag

1403 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst i borstar eller kvastar (t.ex. kvastdurra,
piassava, risrot och tampicofibrer), även snodda eller buntade

1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

10 – Vegetabiliska råämnen av sådana slag som används främst vid färgning eller garvning

90 – Andra slag

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:

10 – Margarin, med undantag av flytande margarin:

ex 10 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

90 – Andra slag:

ex 90 – – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

ex 90 – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut:

ex 00 Till djurfoder 1 (1)

1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av
animaliska eller vegetabiliska vaxer:

ex 00 – Degras till djurfoder (1)

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:

50 – Kemiskt ren fruktos

90 – Andra slag, inbegripet invertsocker:

ex 90 – – Kemiskt ren maltos

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
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HS-nummer Varubeskrivning

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, mannagryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte
innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao
beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni,
även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även
beredd:

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

11 – – Innehållande ägg

19 – – Andra

20 – Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda:

ex 20 – – Andra än produkter innehållande mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter eller
blod eller blandningar därav

30 – Andra pastaprodukter

40 – Couscous

1903 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålspro-
dukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra
bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller
inbegripen någon annanstans

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkaps-
lar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001 Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika
eller ättiksyra:

90 – Andra slag:

ex 90 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) palmhjärtan; jams, batater (sötpotatis) och liknande
ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:

10 – Potatis:

ex 10 – – I form av mjöl eller flingor

90 – Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

ex 90 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:

20 – Potatis:

ex 20 – – I form av mjöl eller flingor

80 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)
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HS-nummer Varubeskrivning

2006 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna,
glaserade eller kanderade)

ex 2006 – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda
genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

2008 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade på annat sätt, med eller
utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

11 – – Jordnötter:

ex 11 – – – Jordnötssmör

ex 11 – – – Jordnötter, rostade

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

ex 91 – – Palmhjärtan till djurfoder (1)

99 – – Andra:

ex 99 – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa
produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat
samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter,
essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

12 – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex 12 – – – Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner,
minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

20 – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex 20 – – Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner,
minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

30 – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av
dessa produkter:

ex 30 – – Rostade kaffesurrogat förutom rostad cikoriarot; extrakt, essenser och koncentrat av rostade
kaffesurrogat med undantag av de av rostad cikoriarot

2102 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner
enligt nr 3002); beredda bakpulver

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål;
senapspulver och beredd senap:

20 – Tomatketchup och annan tomatsås

30 – Senapspulver och beredd senap:

ex 30 – – Beredd senap med en sockertillsats av minst 5 viktprocent socker

90 – Andra slag:

ex 90 – – Andra slag än flytande mangochutney

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogenisera-
de sammansatta livsmedelsberedningar
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HS-nummer Varubeskrivning

2105 Glassvaror, även innehållande kakao (2)

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (3):

ex 2106 – Andra än aromatiserade eller färgade sockerlösningar

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

2203 Maltdrycker

2205 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207 Odenaturerad etylalkohol, med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; Etylalkohol och
annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt, sprit, likör och andra spritdrycker:

20 – Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och
andra spritdrycker:

40 – Rom och taffia

50 – Gin och genever

60 – Vodka

70 – Likör

ex 70 – – Likörer med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

90 – Annan:

ex 90 – – Akvavit

2209 Ättika

2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2403 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad”
tobak; tobaksextrakt och essenser

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

– Andra polyoler:

43 – – Mannitol

44 – – D-glucitol (sorbitol)

3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller
flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar
baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

10 – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av
drycker

3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister
på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
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HS-nummer Varubeskrivning

3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt
andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom
textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

10 – På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från
kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturpro-
dukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller
närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

60 – Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:

(1) Denna uppdelning gäller bara Norge.
(2) För Island gäller att bestämmelserna i protokoll 3 inte skall tillämpas på produkter enligt nummer 2105.
(3) För Island gäller att bestämmelserna i protokoll 3 inte skall tillämpas på beredningar bestående huvudsakligen av fett och vatten, innehållande

minst 15 viktprocent smör eller annat mjölkfett enligt undernummer 2106 90.

BILAGA I TILL TABELL

Gemenskapens importordning

1. Följande grundbelopp skall användas för att beräkna jordbruksdelarna och tilläggstullarna:

— Spannmål (vanligt vete, durumvete, råg, korn och majs): 7,583 euro/100 kg

— Långkornigt råris: 25,610 euro/100 kg

— Helmjölkspulver: 126,488 euro/100 kg

— Skummjölkspulver: 115,236 euro/100 kg

— Smör: 183,912 euro/100 kg

— Socker: 40,640 euro/100 kg

— Melass: 0,34 euro/100 kg

2. Den övre gränsen för försumbar kvantitet, under vilken ingen tull skall tas ut på stärkelse/glukos och
sackaros/invertsocker/isoglukos, skall vara 5 %.

3. I tillägget anges dels tillämpliga intervall för teoretiska och avtalade kvantiteter jordbruksråvaror, dels de
standardsammansättningar som skall användas för att beräkna tullarna.

4. För de produkter som förtecknas i tabellen nedan skall de angivna tullarna gälla.

KN-nummer Tull Anmärkningar

0501 00 00 Noll

0502 10 00 Noll

0502 90 00 Noll

0503 00 00 Noll
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KN-nummer Tull Anmärkningar

0505 10 10 Noll

0505 10 90 Noll

0505 90 00 Noll

0507 10 00 Noll

0507 90 00 Noll

0508 00 00 Noll

0509 00 10 Noll

0509 00 90 Noll

0510 00 00 Noll

1302 14 00 Noll

1302 19 30 Noll

1302 19 91 Noll

ex 1302 20 10 18,6 % Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

ex 1302 20 90 10,9 % Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

1401 10 00 Noll

1401 20 00 Noll

1401 90 00 Noll

1402 10 00 Noll

1402 90 00 Noll

1403 10 00 Noll

1403 90 00 Noll

1404 10 00 Noll

1404 90 00 Noll

1517 10 10 0 % + 26,1 euro/100 kg

1517 90 10 0 % + 26,1 euro/100 kg

1517 90 93 2,7 %
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KN-nummer Tull Anmärkningar

1702 50 00 7,8 %

1702 90 10 3 %

1704 90 10 11,6 %

1806 10 15 Noll

1901 90 91 Noll

1902 20 10 8,2 %

2001 90 60 9,7 %

ex 2006 00 38 4,9 % + 9,12 euro/100 kg Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99 4,9 % + 9,12 euro/100 kg Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10 23,3 % + 4,07 euro/100 kg

2007 10 91 14,6 %

2007 10 99 23,3 %

2007 91 10 19,4 % + 22,31 euro/100 kg

2007 91 30 19,4 % + 4,07 euro/100 kg

2007 91 90 21 %

2007 99 10 21,7 %

2007 99 20 23,3 % + 19,11 euro/100 kg

2007 99 31 23,3 % + 22,31 euro/100 kg

2007 99 33 23,3 % + 22,31 euro/100 kg

2007 99 35 23,3 % + 22,31 euro/100 kg

2007 99 39 23,3 % + 22,31 euro/100 kg

2007 99 51 23,3 % + 4,07 euro/100 kg

2007 99 55 23,3 % + 4,07 euro/100 kg

2007 99 58 23,3 % + 4,07 euro/100 kg

2007 99 91 23,3 %

2007 99 93 14,6 %

2007 99 98 23,3 %
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KN-nummer Tull Anmärkningar

2008 11 10 12,4 %

2008 11 92 10,9 %

2008 11 96 11,6 %

2102 10 10 10,6 %

2102 10 90 14,3 %

2102 20 11 3,9 %

2102 20 19 3,9 %

2102 20 90 Noll

2102 30 00 5,9 %

2103 20 00 9,7 %

ex 2103 30 90 8,7 % Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

2103 90 30 Noll

2103 90 90 7,5 %

2104 10 10 10 9 % Innehållande kakao

2104 10 10 90 5,4 % Ej innehållande kakao

2104 10 90 10 9,7 % Innehållande kakao

2104 10 90 90 5,8 % Ej innehållande kakao

ex 2104 20 00 12 % För barn

ex 2104 20 00 13,7 % Andra

2106 10 20 12,4 %

2106 90 10 24,25 euro/100 kg

2106 90 20 16,8 % min. 0,97 eur/% vol./hl

ex 2106 90 92 5,8 % Hydrolysprodukter av protein och autolysproduk-
ter av jäst

ex 2106 90 92 12,4 % Andra än hydrolysprodukter av protein och auto-
lysprodukter av jäst

2202 10 00 Noll

2202 90 10 Noll

2203 00 01 Noll
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KN-nummer Tull Anmärkningar

2203 00 09 Noll

2203 00 10 Noll

2205 10 10 Noll

2205 10 90 Noll

2205 90 10 Noll

2205 90 90 Noll

2207 20 00 9,9 euro/hl

2208 40 11 Noll

2208 40 31 Noll

2208 40 39 Noll

2208 40 51 Noll

2208 40 91 Noll

2208 40 99 Noll

2208 50 11 Noll

2208 50 19 Noll

2208 50 91 Noll

2208 50 99 Noll

2208 60 11 Noll

2208 60 19 Noll

2208 60 91 Noll

2208 60 99 Noll

2208 70 10 11 Noll Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

2208 70 90 11 Noll Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

2208 90 57 20 Noll Akvavit

2208 90 74 20 Noll Akvavit

2209 00 11 6,21 euro/hl

2209 00 19 4,66 euro/hl
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KN-nummer Tull Anmärkningar

2209 00 91 4,97 euro/hl

2209 00 99 3,73 euro/hl

2402 10 00 25,2

2402 20 10 9,7 %

2402 20 90 55,9 %

2402 90 00 55,9 %

2403 10 10 72,7 %

2403 10 90 72,7 %

2403 91 00 16,1 %

2403 99 10 40,4 %

2403 99 90 16,1 %

3302 10 21 5,8 %

3501 10 10 Noll

3501 10 50 10 Noll Med en vattenhalt på minst 50 viktprocent

3501 10 50 90 2,9 % Med en vattenhalt på högst 50 viktprocent

3501 10 90 8,7 %

3501 90 10 8,1 %

3501 90 90 6,2 %

3505 10 50 7,5 %

5. Värdedelen av tullarna på följande produkter skall vara 0 %:

0403 10 51–0403 10 59 1901 10 00 2005 20 10

0403 10 91–0403 10 99 1901 20 00 2005 80 00

0403 90 71–0403 90 79 1901 90 11 2008 99 85

0403 90 91–0403 90 99 1901 90 19 2008 99 91

0710 40 00 1901 90 99 2101 12 98 91

0711 90 30 1902 11 00 2101 20 98 90

1704 10 1902 19 2101 30 19

1704 90 30–1704 90 99 1902 20 91 2101 30 99

1806 10 20–1806 10 90 1902 20 99 2105 00

1806 20 10–1806 20 50 1902 30 2106 10 80
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1806 20 80 1902 40 2106 90 98 23–2106 90 90 29

1806 20 95 1903 00 00 2106 90 98 43–2106 90 98 49

1806 31 00 1904 2202 90 91–2202 90 99

1806 32 1905 3302 10 29

1806 90 11–1806 90 50 2001 90 30 3505 10 10

1806 90 60 10 2001 90 40 3505 10 90

1806 90 70 10 2004 10 91 3505 20

1806 90 90 11 2004 90 10 3809 10.

1806 90 90 19

6. Värdedelen av tullarna på följande produkter skall vara 5,8 %:

1806 20 70 1806 90 90 91 2905 44

1806 90 60 90 1806 90 90 99 3824 60

1806 90 70 90 2106 90 98 33–2106 90 98 39.

7. Värdedelen av tullarna på följande produkter skall vara 7,8 %:

2905 43 00.

8. I denna bilaga används tullnummer enligt gällande reglering i gemenskapen den 1 juli 2001. Eventuella
förändringar i tullnomenklaturen påverkar inte villkoren i denna bilaga.

Tillägg

De kvantiteter och sammansättningar somavses i punkt 3

(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen — mjölk och mjölkprodukter

Mjölkfetter Mjölkproteiner Skummjölks Helmjölks Smör
(viktprocent) (viktprocent) pulver (kg) pulver (kg) (kg)

0–1,5 0–2,5 0 0 0
2,5–6 14 0 0
6–18 42 0 0
18–30 75 0 0
30–60 146 0 0
60-> 208 0 0

1,5–3 0–2,5 0 0 3
2,5–6 14 0 3
6–18 42 0 3
18–30 75 0 3
30–60 146 0 3
60-> 208 0 3
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(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen — mjölk och mjölkprodukter

Mjölkfetter Mjölkproteiner Skummjölks Helmjölks Smör
(viktprocent) (viktprocent) pulver (kg) pulver (kg) (kg)

3–6 0–2,5 0 0 6
2,5–12 12 20 0
12-> 71 0 6

6–9 0–4 0 0 10
4–15 10 32 0
15-> 71 0 10

9–12 0–6 0 0 14
6–18 9 43 0
18-> 70 0 14

12–18 0–6 0 0 20
6–18 0 56 2
18-> 65 0 20

18–26 0–6 0 0 29
6-> 50 0 29

26–40 0–6 0 0 45
6-> 38 0 45

40–55 0 0 0 63

55–70 0 0 0 81

70–85 0 0 0 99

85-> 0 0 0 117

(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen — annat än mjölkprodukter

Tillämpning
Intervall

Vitt socker (kg) Vanligt vete (kg) Majs (kg)

Sackaros, invertsocker och/eller
isoglukos

0–5 0

5–30 24

30–50 45

50–70 65

70-> 93

Stärkelse/glukos

0–5 0 0

5–25 22 22

25–70 47 47

50–75 74 74

75-> 101 101
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Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till gemenskapen

Skumm- Helm-Vanligt Durum VittRåg Korn Majs Ris Melass jölks jölks Smörvete vete socker pulver pulverKN-nummer

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

0403 10 51 100

0403 10 53 100

0403 10 59 42 68

0403 10 91 9 2

0403 10 93 8 5

0403 10 99 8 10

0403 90 71 100

0403 90 73 100

0403 90 79 42 68

0403 90 91 9 2

0403 90 93 8 5

0403 90 99 8 10

0710 40 00 100 (1)

0711 90 30 100 (1)

1704 10 11 30 58

1704 10 19 30 58

1704 10 91 16 70

1704 10 99 16 70

1704 90 30 15 20

1806 10 20 60

1806 10 30 75

1806 10 90 100

1806 32 90 (2) 50 20

1901 90 11 195

1901 90 19 159
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Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till gemenskapen

Skumm- Helm-Vanligt Durum VittRåg Korn Majs Ris Melass jölks jölks Smörvete vete socker pulver pulverKN-nummer

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1902 11 00 167

1902 19 10 (3) 167

1902 19 90 (4) 67 100

1902 20 91 41

1902 20 99 116

1902 30 10 167

1902 30 90 66

1902 40 10 167

1902 40 90 66

1903 00 00 161

1904 10 10 213

1904 10 30 174

1904 10 90 53 53 53 53

1904 20 91 213

1904 20 95 174

1904 20 99 53 53 53 53

1904 90 10 174

1904 90 90 174

1905 10 00 140

1905 20 10 44 40 25

1905 20 30 33 30 45

1905 20 90 22 20 65

1905 90 10 168

1905 90 20 644

2001 90 30 100 (1)
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Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till gemenskapen

Skumm- Helm-Vanligt Durum VittRåg Korn Majs Ris Melass jölks jölks Smörvete vete socker pulver pulverKN-nummer

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2001 90 40 40 (1)

2001 90 10 100 (1)

2005 80 00 100 (1)

2008 99 85 100 (1)

2008 99 91 40 (1)

2101 30 19 137

2101 30 99 245

2102 10 31 425

2102 10 39 125

2105 00 10 25 10

2105 00 91 20 23

2105 00 99 20 35

2202 90 91 10 8

2202 90 95 10 6

2202 90 99 10 13

2905 43 00 300

2905 44 11 172

2905 44 19 90

2905 44 91 245

2905 44 99 128

3505 10 10 189

3505 10 90 189

3505 20 10 48

3505 20 30 95

3505 20 50 151



L 22/54 SV 24.1.2002Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till gemenskapen

Skumm- Helm-Vanligt Durum VittRåg Korn Majs Ris Melass jölks jölks Smörvete vete socker pulver pulverKN-nummer

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

3505 20 90 189

3809 10 10 95

3809 10 30 132

3809 10 50 161

3809 10 90 189

3824 60 11 172

3824 60 19 90

3824 60 91 245

3824 60 99 128

(1) För 100 kg avrunnen sötpotatis eller majs.
(2) För varor som innehåller minst 3 viktprocent men högst 6 viktprocent mjölkfetter, gäller tilläggsnummer 6920.
(3) För pastavaror av durumvete, utan innehåll av annan spannmål eller med högst 3 viktprocents spannmålsinnehåll, gäller tilläggsnummer 6921.
(4) För andra varor enligt samma nr än pastavaror av durumvete, utan innehåll av annan spannmål eller med högst 3 viktprocents spannmålsinnehåll,

gäller tilläggsnummer 6922.

BILAGA II TILL TABELL I

Islands importordning

1. Alla bearbetade jordbruksprodukter som förtecknas i tabell I skall vara tullfria, utom de följande, som skall vara
tullbelagda (ISK/kg) enligt vad som anges nedan:

Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

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:

0403.1011 – Yoghurt innehållande kakao 53

0403.1012 – Yoghurt innehållande frukt och nötter 53

0403.1013 – Yoghurt, smaksatt, inte nämnd någon annanstans 53

0403.1021 – Yoghurtdryck innehållande kakao 51

0403.1022 – Yoghurtdryck innehållande frukt och nötter 51

ex 0403.1029 – Yoghurtdryck, smaksatt, inte nämnd någon annanstans 51

0403.9011 – Annan, innehållande kakao 45

0403.9012 – Annan, innehållande frukt och nötter 45
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Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

0403.9013 – Annan, smaksatt, inte nämnd någon annanstans 45

0403.9021 – Annan, i form av dryck innehållande kakao 45

0403.9022 – Annan, i form av dryck innehållande frukt och nötter 45

ex 0403.9029 – Annan, i form av dryck, smaksatt, inte nämnd någon annanstans 45

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:

1517.1001 – Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt
på minst 10 men högst 15 viktprocent mjölkfetter 88

1517.1001 – annat än margarin med undantag av flytande margarin, med en
mjölkfetthalt på minst 10 men högst 15 viktprocent mjölkfetter 88

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

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

1806.2003 – – Kakaopulver, utom produkter enligt nummer 1901, med minst
30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med
andra ämnen 109

1806.2004 – – Kakaopulver, utom produkter enligt nummer 1901, med minst
30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med
andra ämnen 39

1806.2005 – – Andra beredningar, utom produkter enligt nummer 1901, med
minst 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver 109

1806.2006 – – Andra beredningar, utom produkter enligt nummer 1901, med
minst 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver 39

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

1806.3101 – – Fylld choklad i form av kakor eller stänger 51

1806.3109 – – Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger 51

1806.3202 – – Choklad utan fyllning innehållande kakaomassa, socker, kakaosmör
och mjölkpulver, i form av kakor eller stänger 47

1806.3203 – – Chokladanaloger utan fyllning i form av kakor eller stänger 39

1806.3209 – – Annan choklad utan fyllning, i form av block, kakor eller stänger 21

– Andra:

– – Födoämnen för framställning av dryckesvaror:

1806.9011 – – – Livsmedelsberedningar för dryckesvaror, livsmedelsberedningar av
varor enligt nr 0401–0404, innehållande mindre än 5 viktprocent
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda någon annans-
tans, försatta med socker eller andra sötningsmedel, och andra
ämnen och aromämnen i mindre omfattning 22

– – Andra än ämnen för framställning av dryckesvaror:

1806.9022 – – – Livsmedel särskilt berett för barn och dietiskt ändamål 18

1806.9023 – – – Påskägg 48

1806.9024 – – – Glassåser och dipper 39
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Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

1806.9025 – – – Överdragna, såsom russin, nötter, ”puffade” flingor, lakrits, kara-
meller och gelékonfektyr 53

1806.9026 – – – Chokladkrämer (konfekt) 48

1806.9028 – – – Kakaopulver, utom varor enligt nr 1901, innehållande minst
30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel men inte blandat
med andra ämnen 118

1806.9029 – – – Kakaopulver, utom varor enligt nr 1901, innehållande minst
30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel men inte blandat
med andra ämnen 43

1806.9039 – – – Andra 47

1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som
inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao
beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905, innehållande
sammanlagt 3 % eller mer helmjölkspulver, skummjölkspulver, ägg,
mjölkfett (t.ex. smör), ost eller kött:

1901.2012 – – För beredning av kryddade kakor s.k. ”pain d’épices” enligt
nr 1905.2000 25

1901.2013 – – För beredning av söta kex enligt nr 1905.3011 och 1905.3029,
inbegripet småkakor 17

1901.2014 – – För beredning av pepparkakor enligt nr 1905.3021 29

1901.2015 – – För beredning av våfflor och rån enligt nr 1905.3030 10

1901.2016 – – För beredning av skorpor, rostat bröd och liknande rostat bröd
enligt nr 1905.4000 15

1901.2017 – – För beredning av bröd enligt nr 1905.9011 med fyllning baserad
på smör eller mejeriprodukter 39

1901.2018 – – För beredning av bröd enligt nr 1905.9019 5

1901.2019 – – För beredning av osötade kex enligt nr 1905.9020 5

1901.2022 – – För beredning av kakor och bakverk enligt nr 1905.9040 33

1901.2023 – – Mixer och deg, innehållande kött, för beredning av pajer, inbegripet
pizza, enligt nr 1905.9051 97

1901.2024 – – Mixer och deg, innehållande andra ingredienser än kött, för bered-
ning av pizza o.d. enligt nr 1905.9059 53

1901.2029 – – För beredning av varor enligt nr 1905.9090 43

1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,
ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoäm-
nen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

1902.1100 – Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda,
innehållande ägg 8

– Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda:

1902.2022 – – Fyllda med beredningar av korv, kött, slaktbiprodukter eller blod
eller en blandning av dessa så att minst 3 men högst 20 viktprocent
är korv, kött, slaktbiprodukter eller blod eller en blandning av dessa 41
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Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

1902.2031 – – Fyllda med ost så att minst 3 viktprocent är ost 35

1902.2041 – – Fyllda med kött och ost så att minst 20 viktprocent är kött och ost 142

1902.2042 – – Fyllda med kött och ost så att minst 3 men högst 20 viktprocent är
kött och ost 41

– Andra pastaprodukter

1902.3021 – – Med korv, kött, slaktbiprodukter eller blod eller en blandning av
dessa i en andel av minst 3 men högst 20 viktprocent 41

1902.3031 – – Med ost i en andel av minst 3 viktprocent: 35

1902.3041 – – Med kött och ost i en andel av minst 3 men högst 20 viktprocent 41

1902.4021 – Couscous med korv, kött, slaktbiprodukter eller blod eller en blandning
av dessa i en andel av minst 3 men högst 20 viktprocent 41

1903 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av
flingor, gryn o.d.:

1903.0001 – I detaljhandelsförpackningar på 5 kg eller mindre Noll

1903.0009 – Annan än i detaljhandelsförpackningar på 5 kg eller mindre Noll

1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spann-
mål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än
majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med
undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller
inbegripen någon annanstans

– Andra:

1904.9001 – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 42

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; natt-
vardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905.2000 – Kryddade kakor s.k. ”pain d’épices” 83

– Söta kex; våfflor och rån överdragna med choklad eller andra
beredningar innehållande kakao:

1905.3011 – – Söta kex (inbegripet småkakor) 17

1905.3019 – – Andra än söta kex 16

– Söta kex; inte överdragna med choklad eller andra beredningar
innehållande kakao:

– – Söta kex (inbegripet småkakor):

1905.3021 – – – Pepparkakor 31

1905.3022 – – – Söta kex och småkakor, innehållande högst 20 % socker 23

1905.3029 – – – Andra än söta kex och småkakor 19

1905.3030 – – Andra 11

1905.4000 – Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 16

– Andra:

– – Bröd:

1905.9011 – – – Med fyllning bestående huvudsakligen av smör eller mejeriproduk-
ter (t.ex. vitlökssmör) 39

1905.9019 – – – Andra 5
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Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

1905.9020 – – Osötade kex 5

1905.9040 – – Kakor och bakverk 35

– – Pajer, inbegripet pizza:

1905.9051 – – – Innehållande kött 97

1905.9059 – – – Andra 53

1905.9090 – – Andra 45

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksätt-
ningsändamål; senapspulver och beredd senap:

– Andra än sojasås, tomatketchup och annan tomatsås, senapspulver
och beredd senap:

2103.9020 – – Majonnäs 19

2103.9030 – – Såser baserade på olja, inte nämnda någon annanstans (t. ex.
remouladsås) 19

2103.9051 – – Innehållande minst 20 viktprocent kött 97

2103.9052 – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 52

2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

– Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger:

2104.1001 – – Beredningar av grönsakssoppor på basis av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt 3

2104.1002 – – Annat soppulver i förpackningar på 5 kg eller mer 31

2104.1003 – – Fisksoppor på burk 27

– – Andra soppor:

2104.1011 – – – Innehållande minst 20 viktprocent kött 78

2104.1012 – – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 44

2104.1019 – – – Andra 21

– – Andra:

2104.1021 – – – Innehållande minst 20 viktprocent kött 78

2104.1022 – – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 44

2104.1029 – – – Andra 21

– Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

2104.2001 – – Innehållande minst 20 viktprocent kött 97

2104.2002 – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 51

2104.2003 – – Innehållande fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vat-
tendjur 24

2104.2009 – – Andra 24

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Andra:

– – Pulver för tillredning av efterrätter:

2106.9041 – – – I detaljhandelsförpackningar på 5 kg eller mindre, innehållande
mjölkpulver, äggvita eller äggula 67

2106.9048 – – – Andra, innehållande mjölkpulver, äggvita eller äggula 80
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Isländskt TullVarubeskrivningtullnummer (ISK/kg)

2106.9049 – – – Andra, utan innehåll av mjölkpulver, äggvita eller äggula 67

2106.9064 – – Innehållande minst 3 men högst 20 viktprocent kött 41

2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra
alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsaks-
saft enligt nr 2009:

– Annat:

– – Av mejeriprodukter med andra tillsatser, förutsatt att minst 75 vikt-
procent av beredningen utan förpackning är mejeriprodukter:

2202.9011 – – – I förpackningar av kartong 41

2202.9012 – – – I engångsförpackningar av stål 41

2202.9013 – – – I engångsförpackningar av aluminium 41

2202.9014 – – – I engångsförpackningar av glas på över 500 ml 41

2202.9015 – – – I engångsförpackningar av glas på högst 500 ml 41

2202.9016 – – – I engångsförpackningar av färgad plast 41

2202.9017 – – – I engångsförpackningar av ofärgad plast 41

2202.9019 – – – Andra 41

2. I denna bilaga används tullnummer enligt gällande reglering i Island den 1 juli 2001. Eventuella förändringar i
tullnomenklaturen påverkar inte villkoren i denna bilaga.

3. Detta protokoll skall inte gälla följande:

HS-nummer Varubeskrivning

2105 Glassvaror, även innehållande kakao

2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

.90 – Andra:

ex .90 – – Beredningar bestående huvudsakligen av fett och vatten, innehållande minst 15 viktpro-
cent smör eller annat mjölkfett

4. Den tillfälliga lösning som fastställs i punkt 3 skall ses över av avtalsparterna före utgången av 2007.
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BILAGA III TILL TABELL I

Norges importordning

1. Med undantag för vad som sägs i punkt 6, skall följande referenssatser (NOK/kg) för jordbruksråvaror användas
för att beräkna tullar på bearbetade jordbruksprodukter:

Standards-Matris (a) Faktisk haltammansättning

Helmjölkspulver (*) 11,43 11,43 11,43

Skummjölkspulver (*) 12,16 12,16 12,16

Smör (*) 12,74 12,74 12,74

Mjölk till yoghurt (b) 3,01 3,01

Mjölk till drycker (b) 2,23 2,23

Flytande helmjölk (b) — 1,43

Flytande skummjölk (b) — 1,07

Kondenserat mjölkfett (b) — 4,98

Kondenserad skummad mjölk (b) — 4,72

Mjölkpulver med 20 % fett (b) — 11,41

Kärnmjölkspulver (b) — 11,93

Grädde (b) — 4,48

Gräddblandning (b) — 5,33

Tjock sur grädde (b) — 6,69

Gräddpulver (b) — 10,77

Vasslepulver (b) — 3,00

Kaseinater (b) — 33,47

Mjölkalbumin (b) — 33,47

Vetemjöl (*) 1,96 1,96 1,96

Rågmjöl 1,96 2,16 1,96

Durummjöl 1,96 1,32 1,96

Kornmjöl 1,96 — 1,96

Rågvetemjöl 1,96 — 1,96

Majsmjöl 0 — 0

Rismjöl 0 — 0

Mjöl av andra sädesslag 0 — 0

Vanligt vete 1,52 — 1,52

Durumvete 0,98 — 0,98

Korn 1,37 — 1,37

Havre 1,17 — 1,17

Råg 1,46 — 1,46

Rågvete 1,46 — 1,46
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Standards-Matris (a) Faktisk haltammansättning

Majs 0 — 0

Andra sädesslag: 0 — 0

Vetekli 1,96 — 1,96

Havrekli 1,96 — 1,96

Havregryn 1,96 — 1,96

Malt av vete 0 — 0

Malt av korn 0 — 0

Vetegluten 0 — 0

Ris 0 — 0

Potatisstärkelse (*) 4,41 4,41 4,41

Annan stärkelse (*) 4,41 — 4,41

Modifierad stärkelse 4,41 — 4,41

Druvsocker och lösningar av druvsocker 4,41 4,41 4,41

Socker 0 — 0

Maltodextrin 0 — 0

Potatis 0,81 — 0,81

Mjöl och flingor av potatis 3,75 12,01 12,01

Nötkött, benfritt (14 % fett) (*) 25,89 25,89 25,89

Griskött (23 % fett) 19,23 19,23 19,23

Fårkött 8,63 — 8,63

Fjäderfäkött 3,02 — 3,02

Fetter, andra än smör 0 — 0

Frysta hallon (*) 4,29 (c) — 4,29 (c)

Hallonkoncentrat 22,22 (c) — 22,22 (c)

Frysta svarta vinbär 0 (c) — 0 (c)

Svart vinbärskoncentrat 0 (c) — 0 (c)

Frysta jordgubbar 4,45 (c) 4,45 (c) 4,45 (c)

Jordgubbskoncentrat 23,05 (c) — 23,05 (c)

Äpplepulp 0 — 0

Äpplekoncentrat 0 — 0

Ost (*) 20,08 20,08 20,08

Ostpulver 12,45 — 12,45

Heläggpulver (*) 45,37 45,37 45,37

Ägg i skal 9,48 — 9,48

Konserverade äggulor (flytande äggulor) 26,90 26,90 26,90

Äggulepulver 56,81 — 56,81

Heläggmassa (hela ägg utan skal) 9,32 9,32 9,32
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Standards-Matris (a) Faktisk haltammansättning

Flytande äggvita 0 — 0

Äggvitepulver 0 — 0

(a) Referenssatserna för de med asterisk (*) markerade jordbruksråvarorna är de som ligger till grund för beräkningen av tullar
för bearbetade jordbruksprodukter enligt matrissystemet. Övriga referenssatser för de råvaror som skall anges här erhålls
genom tillämpning av omräkningskoefficienterna.

(b) Matrisreferenssatserna för dessa jordbruksråvaror baseras på faktisk halt av mjölkfetter och mjölkproteiner i kombination
med omräkningskoefficienterna.

(c) Referenssatserna för dessa jordbruksråvaror kommer att underkastas en gemensam årlig översyn före den 15 juni. Vid
sådana gemensamma översyner skall man ta hänsyn till marknadspriser, marknadssituation, norsk produktion och norsk
import.

2. I denna bilaga används tullnummer enligt gällande reglering i Norge den 1 juli 2001. Eventuella förändringar i
tullnomenklaturen påverkar inte villkoren i denna bilaga.

3. Den övre gränsen för försumbar kvantitet, under vilken ingen tull skall tas ut på mjöl, stärkelse och/eller glukos,
skall vara 5 %.

4. Den övre gränsen för försumbar kvantitet, under vilken ingen tull skall tas ut på tilläggsråvarorna (kött, ost, ägg
och bär (frysta hallon, frysta svarta vinbär och frysta jordgubbar)), skall vara 3 %. Vid beräkning av tullen skall
färska bär likställas med frysta bär genom rak omräkning.

5. I tillägget anges dels tillämpliga intervall för teoretiska och avtalade kvantiteter jordbruksråvaror, dels de
standardsammansättningar som skall användas för att beräkna tullarna.

6. Vid beräkning av tullar för följande produkter skall referenssatserna (NOK/kg) för de jordbruksråvaror som
förtecknas i punkt 1 användas, dock efter att ha minskats med 7,2 %:

Norskt Varubeskrivningtullnummer

19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spann-
målsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor
eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd,
inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

– Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av
orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

.2010 – – Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor

21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger
homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

– Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger:

– – I hermetiskt tillslutna förpackningar:

.1020 – – – Grönsakssoppa, även kokt, inte innehållande kött eller köttextrakt

.1030 – – – Fisksoppa innehållande minst 25 viktprocent fisk

.1040 – – – Andra

– – Andra:

.1050 – – – Innehållande kött eller köttextrakt

.1060 – – – Fisksoppa innehållande minst 25 viktprocent fisk

.1090 – – – Andra
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7. För de produkter som förtecknas i tabellen nedan skall de angivna tullarna gälla.

Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

05.01 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människo-
hår Noll

05.02 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för
borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår Noll

05.03 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag Noll

05.05 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller
dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun,
även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte
men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av
fjädrar: Noll

05.07 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar,
naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter Noll

05.08 Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men
inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt
ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade
men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter Noll

05.09 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung Noll

05.10 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad;
körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av
farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade
på annat sätt Noll

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

– Sockermajs:

.4010 – – Till djurfoder 1,73

.4090 – – Andra Noll

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

– Andra grönsaker, blandningar av grönsaker:

– – Sockermajs

.9011 – – – Till djurfoder 1,73

.9020 – – – Andra Noll
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

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

.1400 – – Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter 2,9 %

.1900 – – Andra:
ex .1900 – – – Blandningar av vegetabiliska extrakt, för framställning av drycker

eller livsmedelsberedningar 2,9 %
ex .1900 – – – Andra för medicinskt bruk än blandningar av vegetabiliska

extrakt för framställning av drycker eller livsmedelsberedningar,
vaniljoleoresin eller kvassiaextrakt; aloe och manna 2,9 %

.2000 – Pektinämnen, pektinater och pektater:
ex 2000 – – Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent Noll

14.01 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.
ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm
samt lindbast) Noll

14.02 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst som fyllning
eller stoppning (t.ex. kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade
skikt med eller utan underlag Noll

14.03 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst i borstar eller
kvastar (t.ex. kvastdurra, piassava, risrot och tampicofibrer), även snodda
eller buntade Noll

14.04 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annans-
tans:
– Vegetabiliska råämnen av sådana slag som används främst vid färgning.1000

eller garvning Noll
.9000 – Andra slag Noll

15.17 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 15.16:
– Margarin, med undantag av flytande margarin:
– – Annat:
– – – Animaliskt:

.1021 – – – – Med en mjölkfetthalt på minst 10 viktprocent men högst
15 viktprocent 17 %
– – – Vegetabiliskt:

.1031 – – – – Med en mjölkfetthalt på minst 10 viktprocent men högst
15 viktprocent 17 %
– Annat:
– – Annat
– – – Flytande margarin:

.9032 – – – – Med en mjölkfetthalt på minst 10 viktprocent men högst
15 viktprocent 20,4 %
– – – Ätbara blandningar av flytande animaliska och vegetabiliska oljor

bestående huvudsakligen av vegetabiliska oljor:
.9041 – – – – Med en mjölkfetthalt på minst 10 viktprocent men högst

15 viktprocent 10,2 %
– – – Annat:

.9091 – – – – Med en mjölkfetthalt på minst 10 viktprocent men högst
15 viktprocent Noll

ex 9098 – – – – Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används
som formsläppmedel Noll
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

15.20 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut:

.0001 – Till djurfoder 3,79

15.22 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra
fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

.0011 – Degras till djurfoder 3,79

17.02 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:

– Kemiskt ren fruktos:

.5010 – – Till djurfoder 1,37

.5090 – – Annat: Noll

– Andra slag, inbegripet invertsocker:

ex .9021 – – Kemiskt ren maltos eller fruktos till djurfoder 1,37

ex .9099 – – Kemiskt ren maltos eller fruktos inte till djurfoder Noll

18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

.1000 – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel Noll

19.01 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04, som
inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent
kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar:

.1010 – – Av varor enligt nr 04.01–04.04 6,72 (1)

– Andra slag:

.9010 – – Maltextrakt Noll

19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spann-
mål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än
majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med
undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller
inbegripen någon annanstans:

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av
spannmål eller spannmålsprodukter:

.1010 – – ”Corn flakes” Noll

– – Andra

.1091 – – – Popcorn (rostade eller svällda) 0,39

.1099 – – – Andra 0,39

– Andra:

– – Förkokt ris utan tillsatser:

.9010 – – – Till djurfoder 1,11

.9020 – – – Andra Noll
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

19.05 Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; natt-
vardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

.2000 – Kryddade kakor s.k. ”pain d’épices” 2,03

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

– Andra slag:

– – Grönsaker:

– – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

.9031 – – – – Till djurfoder 1,73

.9041 – – – – Andra Noll

ex .9059 – – – Palmhjärtan; jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtde-
lar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse 12,53

20.04 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 20.06:

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

.9011 – – – Till djurfoder 1,73

.9020 – – – Andra Noll

20.05 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, ej frysta, andra än produkter enligt nr 20.06:

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

.8010 – – Till djurfoder 1,73

.8090 – – Andra Noll

20.06 Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade
med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

– Andra varor:

ex .0003 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) med en sockerhalt på minst
13 viktprocent Noll

ex .0009 – – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) med en sockerhalt på högst
13 viktprocent 1,94
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

20.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär
eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med
eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

– Homogeniserade beredningar:

.1001 – – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 5,89

.1009 – – Andra 5,06

– Andra slag:

– – Av citrusfrukter:

.9110 – – – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 0,38

.9190 – – – Andra 0,14

– – Andra:

– – – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

.9902 – – – – Av aprikos, mango, kiwi, persika eller blandningar av dessa 0,27

.9903 – – – – Andra 5,89

– – – Andra:

.9907 – – – – Av aprikos, mango, kiwi, persika eller blandningar av dessa 0,27

.9908 – – – – Andra 5,89

20.08 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade
på annat sätt, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller
alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

– – Jordnötter:

.1110 – – – Jordnötssmör Noll

– – – Andra slag:

.1180 – – – – Till djurfoder 1,69

.1191 – – – – Andra 2,3 %

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt
nr 2008 19:

– – Palmhjärtan

.9110 – – – Till djurfoder 4,67

– – Andra:

ex .9909 – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) 33,87
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt bered-
ningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte;
rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter,
essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis
av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på
basis av kaffe:

ex .1202 – – – Beredningar på basis av kaffe, innehållande minst 1,5 viktprocent
mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktpro-
cent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse Noll

ex .1209 – – – Andra, innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst
2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller
minst 5 viktprocent stärkelse 2,9 %

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar
på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av
te eller matte:

ex .2010 – – Extrakter, essenser och koncentrat av te, innehållande minst 1,5 vikt-
procent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst
5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse Noll

ex .2091 – – Beredningar på basis av te eller matte, innehållande minst 1,5 viktpro-
cent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 vikt-
procent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse Noll

– – Andra

ex .2099 – – – Andra, innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst
2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller
minst 5 viktprocent stärkelse 2,9 %

ex .3000 – Rostade kaffesurrogat förutom rostad cikoriarot; extrakt, essenser och
koncentrat av rostade kaffesurrogat med undantag av de av rostad
cikoriarot Noll

21.02 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 30.02); beredda bakpulver:

– Aktiv jäst:

.1010 – – Vinjäst Noll

.1020 – – Bagerijäst, flytande, pressad eller torkad 20,4 %

.1090 – – Annan Noll

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

.2010 – – Jäst till djurfoder 2,58

.2020 – – Annan inaktiv jäst Noll

.2031 – – Andra encelliga mikroorganismer, döda, till djurfoder 2,58

.2040 – – Andra encelliga mikroorganismer, döda, inte till djurfoder Noll

.3000 – Beredda bakpulver 0,35
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

21.03 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksätt-
ningsändamål; senapspulver och beredd senap:

– Tomatketchup och annan tomatsås:

.2010 – – Tomatketchup Noll

.3009 – Beredd senap med minst 5 viktprocent tillsatt socker 0,15

21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

– Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger:

– – I hermetiskt tillslutna förpackningar:

ex .1010 – – – Köttbuljong, torkad 2,83

21.05 Glassvaror, även innehållande kakao:

.0090 – – Andra 1,9 %

21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

– Andra slag:

.9010 – – Sammansatta alkoholfria beredningar på basis av produkter enligt
nr 13.02, för framställning av drycker Noll

.9020 – – Beredningar på basis av äpple- eller svartvinbärssaft för framställning
av drycker 13,6 %

– – Andra beredningar av sådana slag som används för framställning av
drycker:

.9039 – – – Andra än aromatiserade eller färgade sockerlösningar Noll

– – Karameller och tuggummi, utan sockertillsats:

.9041 – – – Karameller Noll

– – – Tuggummi:

.9043 – – – – Nikotintuggummi Noll

.9044 – – – – Andra Noll

.9051 – – Gräddersättning, i torr form 5,83

.9052 – – Gräddersättning, i flytande form 2,92

.9060 – – Fettemulsioner och liknande beredningar innehållande minst 15 vikt- 21,2 %
procent mjölkfetter + 2,63 (1)
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra
alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsaks-
saft enligt nr 20.09:

.1000 – Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne Noll

– Andra slag:

.9010 – – Alkoholfria viner Noll

.9020 – – Alkoholfritt öl (öl med en alkoholhalt på högst 0,5 volymprocent) Noll

.9090 – – Andra Noll

22.03 Maltdrycker Noll

22.05 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller
aromatiska ämnen Noll

22.07 Odenaturerad etylalkohol, med en alkoholhalt av minst 80 volympro-
cent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt:

.2000 – Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt Noll

22.08 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volympro-
cent; sprit, likör och andra spritdrycker:

.4000 – Rom och taffia Noll

.5000 – Gin och genever Noll

.6000 – Vodka Noll

.7000 – Likör

ex .7000 – – Likörer med en sockerhalt på minst 5 viktprocent Noll

– Annan:

.9003 – – Akvavit Noll

22.09 Ättika:

.0000 Ättika 0,08

24.02 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning:

– Cigarrer och cigariller innehållande tobak:

.1001 – – Cigarrer 12,37

.1009 – – Andra 12,37

.2000 – Cigaretter innehållande tobak 14,02

.9000 – Andra slag 12,37
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Norskt tullnummer Varubeskrivning Tull (NOK/kg)

24.03 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad”
eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt:

.1000 – Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden) 7,42

– Andra slag:

.9100 – – ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak 7,42

– – Annan:

.9910 – – – Tobaksextrakt och essenser Noll

.9990 – – – Andra 7,42

29.05 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana alkoholer:

– Andra polyoler:

.4300 – – Mannitol Noll

.4400 – – D-glucitol (sorbitol) Noll

33.02 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösning-
ar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används
som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen,
av sådana slag som används för framställning av drycker:

.1000 – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid
industriell tillverkning av drycker Noll

35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad
stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse:

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

.1001 – – Företrad eller förestrad stärkelse 164,9% (2)

.1009 – – Annan 203,7% (2)

.2000 – Lim och klister Noll

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

.1000 – På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter Noll

38.24 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter
samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana
som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närståen-
de industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

.6000 – Sorbitol, utom enligt nr 2905.4400 Noll

(1) Jordbruksdelen baseras på standardsammansättningen.

(2) Tull på produkter enligt norskt tullnummer 3505.1001 (företrad eller förestrad dextrin och annan modifierad stärkelse)
och 3505.1009 (dextrin och annan modifierad stärkelse, utom företrad eller förestrad) skall efter ansökan från
marknadsaktören hos den ansvariga norska myndigheten vara 7,76 NOK/kg.
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8. Tull på följande produkter skall beräknas på grundval av den deklarerade faktiska halten av sådana råvaror som är belagda
med jordbrukstull:

Norskt Varubeskrivningtullnummer

1806.2012 Puddingpulver i behållare eller löst liggande i förpackningar på minst 2 kg

1806.2090 Andra beredningar (utom glass- och puddingpulver) i form av block, kakor eller stänger
vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller
liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg

1806.3100 Andra beredningar, fyllda, i form av block, kakor eller stänger

1806.3200 Andra beredningar, inte fyllda, i form av block, kakor eller stänger

1806.9010 Annan choklad, även sockerkonfektyrer, innehållande kakao (utom i form av block, kakor
eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform,
granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande
mer än 2 kg)

1806.9022 Puddingpulver

1806.9090 Andra ätbara beredningar

2103.9099 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål
(utom tomatketchup och annan tomatsås, senapspulver och beredd senap, majonnäs och
remouladsås och flytande mangochutney)

9. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 0403.1020, 0403.1030 och 0403.9002 (produkter enligt nr 0403
som omfattar frukt, nötter och bär) skall beräknas på grundval av standardsammansättningen plus 0,42 NOK/kg.

10. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1901.2091 (kakmix för framställning av bakverk enligt nr 1905, i
behållare innehållande mer än 2 kg) och 1901.2092 (deg för framställning av bakverk enligt nr 1905) skall
beräknas på grundval av standardsammansättningen plus 0,37 NOK/kg.

11. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1901.2099 (andra blandningar för framställning av bakverk enligt
nr 1905, utom kakmix och deg) skall beräknas enligt matrissystemet plus 0,37 NOK/kg, utom glutenfria
produkter för människor som lider av celiaki där tullen skall vara 0,37 NOK/kg.

12. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1901.9090 (produkter enligt nr 1901, utom beredningar för barn
i detaljhandelsförpackningar, blandningar och deg för framställning av bakverk enligt nr 1905, och maltextrakt)
skall beräknas enligt matrissystemet plus 0,37 NOK/kg.

13. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1902.1100 och 1902.1900 (okokta pastaprodukter, inte fyllda
eller på annat sätt beredda) skall beräknas på grundval av standardsammansättningen plus 0,14 NOK/kg.

14. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1902.4000 (couscous) skall beräknas på grundval av standardsam-
mansättningen plus 0,05 NOK/kg.

15. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1903.0000 (tapioka och tapiokaersättningar, framställda av
stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.) skall beräknas på grundval av standardsammansättningen plus
0,11 NOK/kg.

16. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 1905.1000 (knäckebröd) skall beräknas på grundval av
standardsammansättningen plus 0,85 NOK/kg.
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17. Tull på produkter enligt norskt tullnummer ex 2104.2000 (homogeniserade sammansatta livsmedelsberedning-
ar, inte avsedda för barn) skall beräknas enligt matrissystemet plus 1,02 NOK/kg, medan tull på produkter
enligt norskt tullnummer ex 2104.2000 (homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, avsedda för
barn) skall beräknas enligt matrissystemet plus 0,40 NOK/kg.

18. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 2105.0010 (glassvaror, med innehåll av kakao) skall beräknas på
grundval av standardsammansättningen plus 0,37 NOK/kg.

19. Tull på produkter enligt norskt tullnummer 2105.0020 (glassvaror, med innehåll av fett) skall beräknas på
grundval av standardsammansättningen plus 0,94 NOK/kg.

Tillägg

De kvantiteter och sammansättningar som avses i punkt 5

(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen – mjölk och mjölkprodukter

Mjölkfetter Mjölkproteiner Skummjölkspulver Helmjölkspulver Smör
(viktprocent) (viktprocent) (kg) (kg) (kg)

0–1,5 0–2,5 0 0 0

2,5–6 14 0 0

6–18 42 0 0

18–30 75 0 0

30–60 146 0 0

60-> 208 0 0

1,5–3 0–2,5 0 0 3

2,5–6 14 0 3

6–18 42 0 3

18–30 75 0 3

30–60 146 0 3

60-> 208 0 3

3–6 0–2,5 0 0 6

2,5–12 12 20 0

12-> 71 0 6

6–9 0–4 0 0 10

4–15 10 32 0

15-> 71 0 10

9–12 0–6 0 0 14

6–18 9 43 0

18-> 70 0 14
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(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen – mjölk och mjölkprodukter

Mjölkfetter Mjölkproteiner Skummjölkspulver Helmjölkspulver Smör
(viktprocent) (viktprocent) (kg) (kg) (kg)

12–18 0–6 0 0 20

6–18 0 56 2

18-> 65 0 20

18–26 0–6 0 0 29

6-> 50 0 29

26–40 0–6 0 0 45

6-> 38 0 45

40–55 0 0 0 63

55–70 0 0 0 81

70–85 0 0 0 99

85-> 0 0 0 117

(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen — annat än mjölkprodukter

Intervall Tillämpning

Stärkelse/glukos

0–5 0

5–15 12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)

15–25 22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)

25–50 43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS)

50–75 68,75 (17,19 NOS + 51,56 PS)

75-> 100 (25 NOS + 75 PS)

Mjöl av spannmål

0–5 0

5–15 12,5

15–25 22,5

25–35 32,5

35–45 42,5

45–55 52,5

55–65 62,5

65–75 72,5

75-> 115
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(per 100 kg varor)

Tillämpliga kvantiteter inom intervallen — annat än mjölkprodukter

Intervall Tillämpning

Kött

0–3 0

3–6 5,25

6–10 7,5

10–15 12,5

15–20 17,5

20-> 50

Ost

0–3 0

3–5 4,5

5–10 8,75

10–15 13,75

15–20 18,75

20–30 27,5

30–50 45

50-> 60

Ägg

0–3 0

3–5 4,5

5–10 8,75

10–15 13,75

15–20 18,75

20–30 27,5

30–50 45

50-> 60

Bär

0–3 0

3–5 4,5

5–10 8,75

10–15 13,75

15–20 18,75

20–30 27,5

30–50 45

50-> 60
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Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till Norge

NO-nummer
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0403 10 20 381 30

0403 10 30 103 8

0403 10 91 103

0403 90 01 103

0403 90 02 103 8

1704 10 00 18

1704 90 10 8

1704 90 91 35 5

1806 20 11 95

1806 90 21 95

1901 20 10 35 5 3

1901 20 91 35 5 3

1901 20 92 2 35 6

1902 11 00 2 108

1902 19 00 105

1902 40 00 105

1903 00 00 100

1905 10 00 22 88

1905 30 02 3 70

1905 40 00 2 85

1905 90 10 25 5 5 15

1905 90 22 1 65
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Standardsammansättningar som används vid beräkning av tull vid import till Norge

NO-nummer
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1905 90 32 30 100

1905 90 33 2 35 6

2004 10 10 95

2004 10 20 46

2005 20 10 95

2005 20 20 46

2103 20 21 8

2103 20 29 8

2103 90 10 2 7

ex 2104 10 10 15 (1)

2105 00 10 35

2105 00 20 6 35

2202 90 30 95

3501 10 00 300

3501 90 10 300

(1) Standardsammansättningen gäller inte köttbuljong.

TABELL II

HS-nummer Varubeskrivning

0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande
kaffe, oavsett mängden

0902 Te
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HS-nummer Varubeskrivning

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:

.12 – – Lakritsextrakt

.13 – – Humleextrakt

.20 – Pektinämnen, pektinater och pektater:

ex .20 – – Med en sockertillsats på högst 5 viktprocent

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

.31 – – Agar-agar

.32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från
johannesbröd eller ur guarfrön

.39 – – Annan

1404 Vegetabiliska produkter, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

.20 – Bomullslinters

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:

.20 – Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

ex .20 – – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta,
oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum
eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt
nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor
eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

ex 1518 – Linoxyn

1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut (1)

1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav),
även raffinerade eller färgade

1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av
animaliska eller vegetabiliska vaxer (2)

1803 Kakaomassa, även avfettad

1804 Kakaosmör (fett eller olja)

1805 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

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

.90 – Andra slag

2008 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade på annat sätt, med eller
utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

.91 – – Palmhjärtan (3)
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HS-nummer Varubeskrivning

2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa
produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat
samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter,
essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

.11 – – Extrakter, essenser och koncentrat:

.12 – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

ex .12 – – – Utan innehåll av mjölkfetter, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller med högst
1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller
5 viktprocent stärkelse

.20 – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

ex .20 – – Utan innehåll av mjölkfetter, mjölkproteiner, socker eller stärkelse eller med högst
1,5 viktprocent mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5 viktprocent socker eller
5 viktprocent stärkelse

.30 – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av
dessa produkter:

ex .30 – – Rostad cikoriarot; extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål;
senapspulver och beredd senap:

.10 – Sojasås

.30 – Senapspulver och beredd senap

ex .30 – – Senapspulver; beredd senap med en sockertillsats på högst 5 viktprocent

.90 – Andra:

ex .90 – – Flytande mangochutney

2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2208 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och
andra spritdrycker:

.20 – Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor:

.30 – Whisky

.70 – Likör

ex .70 – – Annan än likör med en sockertillsats på minst 5 viktprocent

.90 – Andra slag:

ex .90 – – Andra än akvavit

(1) För Norge gäller att produkter till djurfoder enligt detta nr hör till tabell I.
(2) För Norge gäller att degras till djurfoder enligt detta nr hör till tabell I.
(3) För Norge gäller att palmhjärtan till djurfoder enligt detta nr hör till tabell I.


