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BILAGA 71-04

Särskilda bestämmelser om likvärdiga varor
I. TULLAGERFÖRFARANDET OCH FÖRFARANDET FÖR AKTIV FÖRÄDLING OCH FÖR PASSIV FÖRÄDLING

Konventionellt producerade varor och ekologiska varor
Det är inte tillåtet att ersätta

— ekologiska varor med konventionellt producerade varor, eller

— konventionellt producerade varor med ekologiska varor.

II. AKTIV FÖRÄDLING

1. Ris
Ris som klassificeras enligt KN-nummer 1006 ska inte anses som likvärdigt om det inte omfattas av samma åttasiff
riga undernummer i Kombinerade nomenklaturen. För ris med en längd av högst 6,0 mm och ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3 och ris med en längd av högst 5,2 mm och ett förhållande mellan kornets längd
och bredd av minst 2, ska likvärdigheten emellertid fastställas genom bestämning av endast förhållandet mellan
kornets längd och bredd. Kornen ska mätas i enlighet med punkt 2 d i bilaga A till förordning (EG) nr 3072/95
om den gemensamma organisationen av marknaden för ris.

2. Vete
Systemet med likvärdiga varor får endast tillämpas mellan vete som skördats i tredjeland och som redan övergått till
fri omsättning och icke-unionsvete med samma åttasiffriga KN-nummer, samma handelskvalitet och samma tekniska
egenskaper.

Emellertid

— får det beslutas om undantag från förbudet mot att för vete tillämpa systemet med likvärdiga varor, på grundval
av ett meddelande från kommissionen till medlemsstaterna efter granskning i kommittén,

— är tillämpning av systemet med likvärdiga varor tillåten mellan unionsdurumvete och durumvete med ursprung i
tredjeland, förutsatt att det är avsett för framställning av pastaprodukter enligt KN-numren 1902 11 00 och
1902 19.

3. Socker
Systemet med likvärdiga varor får tillämpas mellan råsocker från sockerrör som framställts utanför unionen (KNnummer 1701 13 90 och/eller 1701 14 90) och sockerbetor (KN-nummer 1212 91 80) på villkor att förädlade
produkter enligt KN-nummer 1701 99 10 (vitt socker) framställs.

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör av standardkvalitet som definieras i punkt III i del B i bilaga III till
förordning (EU) nr 1308/2013 ska beräknas genom multiplicering av kvantiteten vitt socker med koefficienten
1,0869565.

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör som inte håller standardkvalitet ska beräknas genom att kvantiteten vitt
socker multipliceras med en koefficient som erhålls genom att 100 divideras med utbytet för råsocker från sockerrör.
Utbytet för råsocker från sockerrör ska beräknas i enlighet med punkt III i del B i bilaga III till förordning (EU) nr
1308/2013.
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4. Levande djur och kött
Systemet med likvärdiga varor får inte tillämpas för aktiva förädlingsprocesser som avser levande djur och kött.
Undantag från förbudet att tillämpa systemet med likvärdiga varor kan göras för kött enligt vad som sägs i ett
meddelande från kommissionen till medlemsstaterna efter en undersökning som utförts av ett organ bestående av
företrädare för medlemsstaternas tullförvaltningar, under förutsättning att sökanden kan visa att en tillämpning av
systemet är ekonomiskt nödvändig och att tullmyndigheterna överlämnar ett utkast till de förfaranden för kontroll av
verksamheten som planeras.
5. Majs
Tillämpning av systemet med likvärdiga varor mellan unionsmajs och icke-unionsmajs är endast möjlig i följande fall
och på följande villkor:
1) För majs som ska användas i djurfoder är tillämpning av systemet med likvärdiga varor möjlig om ett system för
tullkontroll inrättas så att det kan säkerställas att icke-unionsmajsen verkligen används för bearbetning till djur
foder.
2) För majs som ska användas vid framställning av stärkelse och stärkelseprodukter är tillämpning av systemet med
likvärdiga varor möjlig mellan alla sorter, med undantag av amylopektinrika majssorter (vaxliknande eller ”waxy”
majs) vilka endast är likvärdiga sinsemellan.
3) För majs som ska användas vid framställning av mjölprodukter är tillämpning av systemet med likvärdiga varor
möjlig mellan alla sorter, med undantag av de vitrösa sorterna (Plata-majs av sorten Duro, Flint-majs) vilka endast
är likvärdiga sinsemellan.
6. Olivolja
A. Det är endast tillåtet att tillämpa systemet för likvärdiga varor i följande fall och på följande villkor:
1) Jungfruolja
a) Mellan extra jungfruolja enligt KN-nummer 1509 10 90, med ursprung i unionen, som motsvarar beskriv
ningen i punkt 1 a i del VIII i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 och extra jungfruolja enligt
samma KN-nummer som inte har ursprung i unionen, under förutsättning att förädlingsprocessen består i
framställning av extra jungfruolja enligt samma KN-nummer som uppfyller kraven i ovannämnda punkt 1 a.
b) Mellan jungfruolja enligt KN-nummer 1509 10 90, med ursprung i unionen, som motsvarar beskrivningen i
punkt 1 b i del VIII i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 och jungfruolja enligt samma KNnummer som inte har ursprung i unionen, under förutsättning att förädlingsprocessen består i framställning
av jungfruolja enligt samma KN-nummer som uppfyller kraven i ovannämnda punkt 1 b.
c) Mellan bomolja enligt KN-nummer 1509 10 10, med ursprung i unionen, som motsvarar beskrivningen i
punkt 1 c i del VIII i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 och bomolja enligt samma KN-nummer
som inte har ursprung i unionen, under förutsättning att den förädlade produkten är
— raffinerad olivolja enligt KN-nummer 1509 90 00, som motsvarar beskrivningen i punkt 2 i del VIII i
ovannämnda bilaga VII, eller
— olivolja enligt KN-nummer 1509 90 00, som motsvarar beskrivningen i punkt 3 i del VIII i ovannämnda
bilaga VII och som framställts genom blandning med jungfruolja enligt KN-nummer 1509 10 90 med
ursprung i unionen.
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2) Olivolja av pressrester
Mellan oraffinerad olivolja av pressrester enligt KN-nummer 1510 00 10, med ursprung i unionen, som
motsvarar beskrivningen i punkt 4 i del VIII i bilaga VII till förordning (EG) nr 1234/2007 och oraffinerad
olivolja av pressrester enligt samma KN-nummer som inte har ursprung i unionen, under förutsättning att den
förädlade produkten olivolja av pressrester enligt KN-nummer 1510 00 90 som motsvarar beskrivningen i
punkt 6 i del VIII i ovannämnda bilaga VII framställs genom blandning med jungfruolja enligt KN-nummer
1509 10 90 med ursprung i unionen.
B. Den blandning som avses i leden A.1 c andra strecksatsen och A.2 med jungfruolja som inte har ursprung i
unionen, som används på samma sätt, är tillåten endast om övervakningen av förfarandet sker på ett sådant sätt att
det kan fastställas hur stor andel jungfruolja som inte har ursprung i unionen som ingår i den sammanlagda
mängden exporterad blandolja.
C. De förädlade produkterna ska vara förpackade i förpackningar som rymmer högst 220 liter. När det gäller
godkända behållare om högst 20 ton får tullmyndigheterna, genom undantag från denna bestämmelse, tillåta
export av oljor enligt punkterna ovan, förutsatt att det sker en systematisk kontroll av den exporterade produktens
kvalitet och kvantitet.
D. Likvärdigheten ska kontrolleras med hjälp av affärsbokföringen när det gäller mängden olja som använts för
blandning och, när det gäller kvaliteten, genom att de tekniska egenskaperna hos prover av olja som inte har
ursprung i unionen, tagna då den hänfördes till förfarandet, jämförs med de tekniska egenskaperna hos prover av
använd olja med ursprung i unionen, tagna när den berörda förädlade produkten bearbetades, samt med de
tekniska egenskaperna hos de prover som tagits på utförselorten då den faktiska exporten av den förädlade
produkten ägde rum. Provtagning ska ske i enlighet med de internationella standarderna EN ISO 5555 (prov
tagning) och EN ISO 661 (sändning av prover till laboratorier och provberedning). Analysen ska genomföras med
utgångspunkt i de parametrar som anges i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (1).
7. Mjölk och mjölkprodukter
Systemet med likvärdiga varor får tillämpas under följande omständigheter:
Den totala vikten av respektive mjölktorrsubstans, mjölkfett och mjölkprotein i de importerade varorna får inte
överskrida den totala vikten av var och en av dessa beståndsdelar i de likvärdiga varorna.
I de fall det ekonomiska värdet av de varor som ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling fastställs på grundval
av endast en eller två av de ovannämnda beståndsdelarna kan vikten emellertid beräknas på grundval av denna eller
dessa beståndsdelar. Tillståndet ska innehålla detaljerade uppgifter, bl.a. om den referensperiod för vilken den totala
vikten ska beräknas. Referensperioden får inte överskrida 4 månader.
Vikten av den eller de relevanta beståndsdelarna i de varor som ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling och av
de likvärdiga varorna ska anges i de relevanta tulldeklarationerna och INF, för att tullmyndigheterna ska kunna
kontrollera likvärdigheten på grundval av dessa upplysningar.
III. PASSIV FÖRÄDLING

Användning av likvärdiga varor är inte tillåten i fråga om varor som omfattas av bilaga 71-02.

(1) EGT L 248, 5.9.1991, s. 1.

