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Bilaga I
[1250 K]
I. A
Tullkvoter som ej anges per ursprungsland

Varuslag(1)

Importtull (euro
per 100 kg
nettovikt)

Kvotnummer

KN-nummer

09.4590

0402 10 19

Skummjölkspulver

47,50

09.4599

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10 (*)
0405 90 90 (*)

Smör och andra fetter och
oljor framställda av mjölk

94,80

09.4591

ex 0406 10 30
ex 0406 10 50
ex 0406 10 80

09.4592

09.4594

ex 0406 30 10
0406 90 13
ex 0406 30 10
0406 90 15
0406 90 01(2)

09.4595

0406 90 21

09.4596

ex 0406 10 20
ex 0406 10 50
ex 0406 10 80

09.4593

0406 20 00
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
4060 40 90

0406 90 17

Ursprungsland
Alla
tredjeländer
Alla
tredjeländer

Årskvot
Halvårs-kvot
(ton) för
(ton) för
Dissostichus Dissostichus
spp.
spp
68 537
34 268,5
11 360

5 680

i smörekvivalent

Pizzaost, fryst, i bitar om
vardera högst 1 g i
förpackningar med ett
nettoinnehåll av minst 5 kg,
med en vattenhalt av lägst
52 % och med en
torrsubstans vars fetthalt
inte understiger 38 %
Smältost av Emmentaler
Emmentaler
Smältost av Gruyère
Gruyère, Sbrinz
Ost för beredning

13,00

Alla
tredjeländer

71,90
85,80
71,90
85,80
83,50

Cheddar

21,00

Färsk (inte mognad) ost
inbegripet mesost och
ostmassa annan än pizzaost
enligt kvot nr 09.4591
Riven eller pulveriserad ost
Annan bearbetad ost, inte
riven eller pulvriserad

92,60
92,60
106,40

Alla
tredjeländer
Alla
tredjeländer
Alla
tredjeländer
Alla
tredjeländer
Alla
tredjeländer

Blåmögelost och annan ost
med marmoreringar vilka
framställts
genom
användning av Penicillium
roqueforti
Bergkäse och Appenzeller

94,10
69,00
71,90
102,90
70,40

85,80

(*)1 kg av produkten
= 1,22 kg smör.
5 360
2 680

18 438

9 219

5 413

2 706,5

20 007

10 003,5

15 005

7 502,5

19 525

9 762,5
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0406 90 18

0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50

ex 0406 90 63
0406 90 69
0406 90 74
0406 90 73
ex 0406 90 75
ex 0406 90 76
0406 90 78
ex 0406 90 79
ex 0406 90 81

0406 90 82
0406 90 84
0406 90 86

0406 90 89

0406 90 92

0406 90 93

0406 90 99

Fromage fribourgeois,
Vacherin Mont d’Or och
Tête de Moine
Edamer
Tilsiter
Kashkaval
Feta
Kefalotyri
Finlandia
Jarlsberg
Ost av fårmjölk eller
buffelmjölk i behållare
innehållande saltlake eller i
behållare av får‐ eller
getskinn
Pecorino
Andra
Maasdam
Provolone
Caciocavallo
Danbo, Fontal, Fynbo,
Havarti, Maribo, Samsø
Gouda
Esrom, Italico, Kernhem,
Saint-Paulin
Cheshire, Wensleydale,
Lancashire, Double
Gloucester, Blarney,
Colby, Monterey
Camembert
Brie
Annan ost med en fetthalt
av högst 40 viktprocent och
med en vattenhalt i den
fettfria substansen av mer
än 47 viktprocent men högst
52 viktprocent
Annan ost med en fetthalt
av högst 40 viktprocent och
med en vattenhalt i den
fettfria substansen av mer
än 52 viktprocent men högst
62 viktprocent
Annan ost med en fetthalt
av högst 40 viktprocent och
med en vattenhalt i den
fettfria substansen av mer
än 62 viktprocent men högst
72 viktprocent
Annan ost med en fetthalt
av högst 40 viktprocent och
med en vattenhalt i den
fettfria substansen av mer
än 72 viktprocent
Annan ost med en fetthalt
av mer än 40 viktprocent

75,50

75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50

94,10
94,10
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50

75,50
75,50
75,50

75,50

75,50

92,60

106,40
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(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ’varuslag’ endast anses vara vägledande,
eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ex KN-nummer anges, ska
förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.
(2) Angivna ostar ska betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i
Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 til 300 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas.

Förordning 1335/2014.
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I. B
Del I. B har upphört att gälla enligt förordning 1919/2006.

I. C
Del I. C har upphört att gälla enligt förordning 467/2008.

I. D
Del I. D har upphört att gälla enligt förordning 1098/2009.

I. E
Del I. E har upphört att gälla enligt förordning 467/2008.

I. F
Tullkvot enligt bilaga II till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter
Kvotnummer

09.4155

KN-nummer

ex 0401 40
ex 0401 50
0403 10

Varuslag

Tullsats

– med en fetthalt av mer än 6 viktprocent,
men inte mer än 10 viktprocent
– med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

tullbefrielse

Yoghurt
Förordning 1313/2011.

I. G
Del I. G har upphört att gälla enligt förordning 316/2006.

Kvot från 1
juli till 30
juni
( ton)
2 000
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I.H
Tullkvoter enligt avtalen med Norge
Årlig kvot för 1 januari – 31 december – mängd i ton
Tillämplig tull: tullbefrielse
Kvotens löpnummer

09.4228

09.4229

09.4179

Beskrivning(*)

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

Ost och ostmassa

KN-nummer

0404 10

Vassle och modifierad
vassle i form av pulver
eller granulat eller i annan
fast form: inte försatt med
socker eller annat
sötningsmedel, med ett
proteininnehåll
(kväveinnehåll × 6,38) av
högst 15 viktprocent och
med en fetthalt av högst
1,5 viktprocent
0404 10 02

Kvantitet för oktober–
december 2018
Årlig kvantitet för 2019
och följande år
Kvantitet för januari–juni

313

788

Ej tillämpligt

1 250

3 150

7 200

625

1 575

3 600

Kvantitet för juli–december

625

1 575

3 600

0406

(*)

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av produkterna endast
anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens
omfattning
Förordning 2018/1300.
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I.I
Tullkvoter enligt bilaga V till avtalet med Island, godkänt genom beslut (EU)
2017/1913
Årlig kvot från och med den 1 januari till och med den 31 december
(mängd i ton)
Tillämplig tull: tullbefrielse
Kvotnummer

Beskrivning (*)
KN-nummer

09.4225

09.4226

09.4227

Naturligt smör
0405 10 11
0405 10 19

”Skyr”
ex 0406 10 50(**)

Ost
ex 0406
Exklusive ’Skyr’
enligt KNundernummer
0406 10 50(**)
9
31
16
15
38
19
19
50

Kvantitet för maj–december 2018
201
793
Årlig kvantitet 2019
439
2 492
Kvantitet för januari–juni
220
1 246
Kvantitet för juli–december
219
1 246
Årlig kvantitet 2020
463
3 095
Kvantitet för januari–juni
232
1 548
Kvantitet för juli–december
231
1 547
Årlig kvantitet från 2021 och
500
4 000
följande år
Kvantitet för januari–juni
250
2 000
25
Kvantitet för juli–december
250
2 000
25
(*) Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av produkterna endast
anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens
omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande
varubeskrivning tillämpas tillsammans.
(**) KN-numret är föremål för ändring, i väntan på en bekräftelse om att produkten klassificerats.
Förordning 2018/339.

Import– och exportföreskrifter/Jordbruksverkets licensområde m.m.

7

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av
mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, bilaga 1 till IV
Uppdaterad: 2018-10-05

I.J
Tullkvot enligt bilaga i till förordning (EG) nr 55/2008

Kvot-

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungs-

nummer

Årlig kvot från 1 januari

Importtull

till 31 december

(EUR/100 kg

(i ton)

nettovikt)

Importår

land

(i produktvikt)
09.4210

0401 till

Moldavien

Årlig

0406

Sex-

0

månadersperiod
Mejeri-

1 juli–31

produkter

december 2008

1 000

2009

1 000

500

2010–2015

1 500

750

1

( ) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”varuslag” endast anses vara vägledande,
eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ”ex” anges före ett KN-nummer
bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Förordning 1212/2012.

I.K
Tullkvoter i enlighet med GATT/WTO-avtalen angivna efter ursprungsland:
Nya Zeeland
Kvotnummer

KNnummer

Varubeteckning

Ursprungsland

09.4515

0406 90
01

Ost för beredning
(1)

Nya
Zeeland

09.4514

ex 0406
90 21

Årlig kvot
från 1
januari till
31
december (i
ton)
4 000

Kvantitet
under
perioden 1
januari–30
juni (i ton)
4 000

Kvantitet
under
perioden 1
juli–31
december (i
ton)
—

Kvantitet
under
perioden 1
oktober–31
december (i
ton)
—

Importtull
(euro per
100 kg
nettovikt)
17,06

Cheddar i hela
Nya
7 000
7 000
—
—
17,06
konventionella
Zeeland
stycken (runda
ostar med en
nettovikt av lägst
33 kg men högst
44 kg och ostar i
form av kuber
eller med
parallellpipig form
med en nettovikt
av minst 10 kg)
med en fetthalt av
50 viktprocent
eller mer av
torrsubstansen,
med en mognad
av minst tre
månader
( 1 ) Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de unionsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna
ostar ska betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 040630 i Kombinerade nomenklaturen.
Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas.

Förordning 64/2013.
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I.L
Tullkvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014
Löpnummer

KN-nr

09. 4600

0401

Varuslag (1)

Ursprungsland

Importperiod

Kvotmängd
(i ton
produktvikt)

UKRAINA

Till och med
den 31 oktober
2014

8 000

Importtull
(euro/100
kg
nettovikt)
0

UKRAINA

Till och med
den 31 oktober
2014

1 500

0

0402 91
0402 99
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31

Mjölk och grädde, inte i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form;
yoghurt, varken smaksatt eller
innehållande frukt, bär nötter eller
kakao; fermenterade eller syrade
mjölkprodukter, varken smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao och inte i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form

0403 10 33
0403 10 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
09. 4601

0402 10

0402 21
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Löpnummer

KN-nr

Varuslag(1)

0402 29

Mjölk och grädde i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form;
fermenterade eller syrade
mjölkprodukter i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form, varken
smaksatta eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao; produkter bestående
av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans

Ursprungsland

Importperiod

Kvotmängd
(i ton
produktvikt)

Importtull
(euro/100
kg
nettovikt)

UKRAINA

Till och med
den 31 oktober
2014

1 500

0

0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
09. 4602

0405 10

0405 20 90

Smör och andra fetter och oljor
framställda av mjölk; bredbara
smörfettsprodukter med en fetthalt av
mer än 75 viktprocent men mindre än 80
viktprocent

0405 90
1

( ) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom
förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Förordning 1335/2014.
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BILAGA II
[1250 L]
II. A
Del A har upphört att gälla enligt förordning 467/2008.

II. B
System med förmånsbehandling av import–Turkiet
Löpnummer

1

KN-nummer

0406 90 29

Varuslag (1)

Ursprungsland

Kashkaval

Turkiet

67,19

Tullsats vid import
(euro per 100 kg nettovikt utan
annan uppgift)

2

0406 90 50

Ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller Turkiet
buffelmjölk i behållare innehållande saltlake
eller i behållare av får- eller getskinn

67,19

3

ex 0406 90 86
ex 0406 90 89
ex 0406 90 92

Tulum peyniri, framställd av fårmjölk eller Turkiet
buffelmjölk, i separat plastförpackning eller
annat slag av förpackning om mindre än 10
kg

67,19

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande
eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska
förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Förordning 1335/2014.
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II. C
System med förmånsbehandling av import–Sydafrika
Tullsats vid import i % av bastullsatsen
Varuslag1

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0401

2002

Ursprungsland

2001

14

KN-nummer

2000

Löpnr

Republiken
Sydafrika

91

82

73

64

55

45

36

27

18

9

0

Republiken
Sydafrika

100

100

100

100

100

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0402 91
0402 99
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

För kvantiteter som
importeras utöver de
kvoter
som
anges
bilaga I.E

i

83

67

50

33

17

0
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Tullsats vid import i % av bastullsatsen

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2005

År

Ursprungsland

2002

Varuslag1

2001

KN-nummer

2000

Löpnr

1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
1
Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna
bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning
tillämpas.
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II. D
Nedsatt tull enligt bilaga ii till avtalet mellan gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet om handel med jordbruksprodukter
KN-nr

0402 29 11
ex 0404 90 83

Varuslag

Tullsats
(euro/100 kg nettovikt)
fr.o.m. 1.6.2007

Specialmjölk för barn (*), i hermetiskt tillslutna behållare med en
nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt på mer än 10
viktprocent

43,80

(*)

Som ’specialmjölk för barn’ betraktas produkter fria från patogena bakterier och som innehåller mindre än
10 000 revivifierande aeroba bakterier och färre än två kolibakterier per gram.

Förordning 1335/2014.
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Bilaga III
[1250 M]
III. A
Tullkvot i enlighet med GATT/WTO-avtalen fördelad efter ursprungsland:
Smör från Nya Zeeland
KN-nummer

Varubeteckning

Ursprungsland

ex 0405 10 11
ex 0405 10 19

Minst sex veckor
gammalt smör med en
fetthalt av lägst 80 men
mindre än 85
viktprocent, framställt
direkt av mjölk eller
grädde, utan användning
av lagrade råvaror, i en
enda, sluten och
oavbruten process

Nya
Zeeland

ex 0405 10 30

Minst sex veckor
gammalt smör med en
fetthalt av lägst 80 men
mindre än 85
viktprocent, framställt
direkt av mjölk eller
grädde, utan användning
av lagrade råvaror, i en
enda, sluten och
oavbruten process som
kan innebära att grädden
genomgår ett stadium
som koncentrerat
mjölkfett och/eller att
sådant mjölkfett
fraktioneras
(bearbetning som kallas
Ammix och Spreadable)

Årlig kvot
från 1
januari till
31
december (i
ton)
74 693

Kvantitet
under
perioden 1
januari–30
juni (i ton)
Kvot
09.4195

Kvantitet
under
perioden 1
juli–31
december (i
ton)
Kvot
09.4195

Kvantitet
under
perioden 1
oktober–31
december (i
ton)
Kvot
09.4195

Del A:
20 540,5

Del A:
20 540,5

Del A:
—

Kvot
09.4182

Kvot
09.4182

Kvot
09.4182

Del B:
16 806

Del B:
16 806

Del B:
—

Förordning 64/2013.

Importtull
(euro per
100 kg
nettovikt)

70,00

Import– och exportföreskrifter/Jordbruksverkets licensområde m.m.

15

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av
mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, bilaga 1 till IV
Uppdaterad: 2018-10-05

III. B
Tullkvot i enlighet med GATT/WTO-avtalen fördelad efter ursprungsland:
övriga
Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

09.4522

0406 90 01

Ost för bearbetning (1)

Australien

09.4521

ex 0406 90 21

Årlig kvot från
och med 1
januari till 31
december
(i ton)
500

Tullsats vid
import (i
euro
per
100
kg
nettovikt)
17,06

Föreskrifter för
utfärdande av
IMA 1-intyg
Se bilaga XI.B
och XI.C

Cheddar i hela konventionella stycken (runda Australien
3 711
17,06
Se bilaga XI.B
ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men
högst 44 kg och ostar i form av kuber eller
med parallellpipig form med en nettovikt av
minst 10 kg) med en fetthalt av 50
viktprocent eller mer av torrsubstansen, med
en mognad av minst tre månader
(1) Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar
skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna
291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.
(2) Med värdet fritt gränsen avses priset fritt det exporterande landets gräns eller priset f.o.b. det exporterande landet, och till dessa priser läggs ett
belopp motsvarande transport- och försäkringskostnader fram till gemenskapens tullområde.

Förordning 2017/1588.
III. C
Del C har upphört att gälla enligt förordning 810/2004. Rättelse EUT, L 149/150, 2004.
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4
Tullkvoter inom ramen för protokoll nr 1 i beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet EU–
Turkiet
Kvotnummer

KN-nummer

09.0243

0406 90 29
0406 90 50

Varuslag(1)

Ursprungsland

Årlig kvot från
och med den 1
januari till 31
december (ton)
för Dissostichus
spp

Importtull
(euro per 100
kg nettovikt)

Kashkaval
Turkiet
2 300
0
Ost av fårmjölk eller
buffelmjölk i behållare
innehållande saltlake eller
i behållare av får‐ eller
getskinn
ex 0406 90 86 Tulum Peyniri, framställd
ex 0406 90 89 av fårmjölk eller
ex 0406 90 92 buffelmjölk, i separat
plastförpackning eller
annat slag av förpackning
om mindre än 10 kg
(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av varubeteckning endast vara
vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KNnummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning
tillämpas tillsammans.

Förordning 1335/2014.

Import– och exportföreskrifter/Jordbruksverkets licensområde m.m.

17

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av
mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, bilaga 1 till IV
Uppdaterad: 2018-10-05

Bilaga IV
[1250 N] Kontroll av vikt och fetthalt hos smör med ursprung i Nya Zeeland
som importeras i enlighet med avsnitt 2 i kapitel III [1235] i förordning (EG) nr
2535/2001
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning 1565/2007.

1. Definitioner
Följande definitioner används i denna bilaga.
a) producent: en enskild produktionsanläggning eller fabrik där smör framställs för
export till gemenskapen inom de tullkvoter som avses i bilaga III.A.
b) kod: den kvantitet smör som i enlighet med en inköpsspecifikation framställs på
en produktionsanläggning under en produktionscykel.
c) parti: en kvantitet smör som omfattas av ett IMA 1-intyg som uppvisas för
behörig tullmyndighet för övergång till fri omsättning inom den tullkvoter som avses
i bilaga III.A.
d) behöriga myndigheter: de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för
kontrollen av importerade produkter.
e) har upphört att gälla enligt förordning 1565/2007.

f) produktidentifieringsförteckning: en förteckning i vilken det för varje parti anges
löpnummer för motsvarande IMA 1-intyg, enskild produktionsanläggning eller
fabrik, kod eller koder samt en beskrivning av smöret. Det kan också anges enligt
vilken specifikation smöret framställdes, produktionssäsongen, antalet lådor för varje
kod, det sammanlagda antalet lådor, lådornas nominella vikt, exportörernas
löpnummer, transportmedel från Nya Zeeland till gemenskapen samt resenummer.
Förordning 1565/2007.
2. Ifyllande och verifiering av IMA 1-intyg
2.1 Ett IMA 1-intyg skall omfatta smör som framställts i enlighet med en
inköpsspecifikation på en anläggning. Det får omfatta mer än en kod förutsatt att
inköpsspecifikationen och anläggningen är densamma för alla koder.
2.2 IMA 1-intyget skall anses var korrekt ifyllt enligt artikel 32.2 endast om det
innehåller alla följande uppgifter:
a) I fält nr 1 – säljarens namn och adress.
b) I fält nr 2 – löpnumret för utfärdande, vilket visar ursprungsland, importsystem,
produkt, kvotår och själva intygets löpnummer, för vilket nummerserien börjar om på
1 varje år.
c) I fält nr 4 fakturanummer och fakturadatum.
d) I fält nr 5 "Nya Zeeland".
e) I fält nr 7
– hänvisning till produktidentifieringsförteckningen, som skall bifogas.
– KN-numret föregånget av "ex" samt den detaljerade beskrivningen enligt
bilaga III.A till KN.
– Fabrikens registreringsnummer.
– Tillverkningsdatum för smöret, och
– det aritmetiska medelvärdet för omslagets egenvikt.
f) I fält nr 8, bruttovikten i kg.
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g) I fält nr 9:
– nominell nettovikt per låda,
– sammanlagda nettovikt i kg,
– antal lådor,
– atitmetiskt medelvärde för lådornas nettovikt, betecknat "μ",
– standardavvikelse för lådornas nettovikt, betecknad "σ";
h) I fält nr 10: mjölk eller grädde.
i) i ruta 13, lägst 80 och högst 85 viktprocent,
j) I fält nr 16: "Nya Zeelands smörkvot för .... [år] i enlighet med förordning (EG)
nr ..../…";
k) I fält nr 17:
– Det datum då det senast tillverkade smör som omfattas av IMA I var eller
kommer att vara sex veckor gammalt.
– Den totala kvoten för året i fråga.
– Utfärdandedatum och, i tillämpliga fall, sista giltighetsdag.
– Underskrift och stämpel från det utfärdande organet.
l) I fält nr 18 -närmare uppgifter om det utfärdande organet. Förordning
1565/2007.
3. Viktövervakning
3.1 Gemenskapens kontroll
Kontroll skall utföras av de behöriga myndigheterna på ett parti.
Myndigheterna skall ta slumpmässiga utvalda prover från partiet. Provstorleken
skall beräknas på följande sätt:
3

√ N
n=
där n är provstorleken och
N är antalet lådor som ingår i partiet.,
Den minsta provstorleken, n, skall dock vara 10.
Behörig myndighet skall beräkna det aritmetiska
standardavvikelsen för de nettovikter som erhålls från provet.

medelvärdet

och

Uppgifter om egenvikt i IMA 1-intyget skall kontrolleras av behörig myndighet,
exempelvis genom jämförelse med de plastomslag som används i gemenskapen eller
granskning av ett intyg från tillverkaren av de plastomslag som använts för partiet.
3.2 Tolkning av kontrollresultat – standardavvikelse
Den i IMA 1-intyget angivna standardavvikelsen för lådornas nettovikt skall
kontrolleras på följande sätt:
Kvoten s/σ skall jämföras med den minimikvot som gäller för en given provstorlek
enligt tabellen nedan, där s är provets standardavvikelse och i är den i IMA 1-intyget
angivna standardavvikelsen för lådorna.
Om kvoten s/σ är lägre än den tillämpliga minimikvoten i referenstabellen skall s
användas i stället för a när kontrollresultaten tolkas enligt punkt 3.3.
Minimikvot (*) s/σ för en given provstorlek (n)
n

s/σ

n

s/σ

n

s/σ
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n
10**
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

s/σ
0,608
0,628
0,645
0,660
0,673
0,685
0,696
0,705
0,714
0,722
0,730
0,737

n
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

s/σ
0,743
0,749
0,754
0,760
0,764
0,769
0,773
0,778
0,781
0,785
0,789
0,792

n
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

s/σ
0,795
0,798
0,801
0,804
0,807
0,809
0,812
0,814
0,816
0,819

* Minimikvoterna har beräknats med tabelldata för Chi2-värdena (5 %-kvantilen, n- 1 frihetsgrader).
** Den minsta provstorleken, n, skall dock vara 10.

3.3 Tolkning av kontrollresultat – artimetiskt medelvärde
Den behöriga myndigheten skall jämföra provtagningsresultaten med uppgifterna i
IMA 1-intyget med hjälp av följande formel:
2,326 σ
w < W + n
där

w är det artimetiska medelvärdet för lådornas medelvikt,
W är den medelnettovikt per låda som uppges i IMA 1-intyget,
σ är den standardavvikelse för nettovikten per låda som uppges i IMA 1intyget, men standardavvikelsen för nettovikten per låda (s) skall användas i stället för
σ där detta krävs enligt punkt 3.2, och när provstorleken.
Om w uppfyller ekvationen ovan skall den nettovikt som uppges på IMA 1-intyget
(W) användas för att bestämma nettovikten för det parti som importerats till
gemenskapen.
Om w inte uppfyller ekvationen skall w användas för att bestämma nettovikten för
det parti som importerats till gemenskapen. Den deklarerade vikten skall anges i del
2 av fält nr 29 i importlicensen och den kvantitet som överstiger den deklarerade
vikten skall importeras i enlighet med artikel 26 [1202] i rådets förordning (EC) nr
1255/1999.
4. Kontroll av fetthalten
4.1 Gemenskapens kontroll
Den behöriga myndigheten skall kontrollera fetthalten i hälften av de lådor som
provtas enligt punkt 3. Den minsta provstorleken, n, skall dock vara 5.
Provtagningen skall göras med International Dairy Federations (IDF)
standardmetod 50/C/1995.
För bestämning av fetthalten skall den metod användas som fastställs i
kommissionens förordning (EC) nr 213/2001, bilagorna IX, X och Xl (ECT L 37,
7.2.2001).
De behöriga myndigheterna ska ta dubbla prover och ett av dem ska förvaras på ett
säkert ställe i händelse av tvist.
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Laboratoriet ska av en medlemsstat vara auktoriserat att utföra officiella analyser
och det ska vara erkänt av medlemsstaten att laboratoriet har kompetens för den metod
som avses ovan, på grundval av att det uppfyllt repeterbarhetskravet vid analys av
dubbelblindprover och att det deltagit med godkänt resultat i
kvalifikationsprövningar. Förordning 1565/2007.
4.2 Tolkning av kontrollresultat – standardavvikelse
Punkt 4.2 har upphört att gälla enligt förordning 1565/2007.

4.3 Tolkning av kontrollresultat – aritmetiskt medelvärde
a) Fetthalten ska anses uppfylla kraven om det aritmetiska medelvärdet av
provresultaten inte överstiger 84,4 %.
Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje
ärende som inte uppfyller kraven.
b) Om kravet under a) inte uppfylls ska det parti som omfattas av den aktuella
importdeklarationen och IMA 1-certifikatet importeras i enlighet med artikel 36,
förutom i de fall analysresultaten av dubbelprovet enligt led 4.5 uppfyller kraven.
Förordning 1565/2007.
4.4 Ytterligare kontroll
Punkt 4.4 har upphört att gälla enligt förordning 1565/2007.

4.5 Tvister om resultat
Importören kan bestrida analysresultaten från en behörig myndighets laboratorium
inom sju arbetsdagar från det att denne mottagit dem, förutsatt att importören står för
kostnaderna för att testa dubbelproverna. Behörig myndighet ska i detta fall till ett
annat laboratorium skicka förseglade dubbelprover av de prover myndighetens
laboratorium analyserat. Det andra laboratoriet ska av en medlemsstat vara
auktoriserat att utföra officiella analyser och det ska vara erkänt av medlemsstaten att
laboratoriet har kompetens för den metod som avses i led 4.1 på grundval av att det
uppfyllt repeterbarhetskravet vid analys av dubbelblindprover och att det deltagit med
godkänt resultat i kvalifikationsprövningar.
Det andra laboratoriet ska utan dröjsmål låta den behöriga myndigheten ta del av
analysresultaten.
Det andra laboratoriets resultat är slutgiltiga. Förordning 1565/2007.
4.6 Förfarande när analysresultat bestrids:
Punkt 4.6 har upphört att gälla enligt förordning 1565/2007.

