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Tillägg 10
Produkter för vilka de bestämmelser om kumulation som avses i artiklarna 2.2, 6.1 och 6.2 i denna bilaga ska
tillämpas efter den 1 oktober 2015 och för vilka bestämmelserna i artiklarna 6.5, 6.9 och 6.12 i denna bilaga
inte ska tillämpas

KN-nr

Varuslag

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemisk ren sackaros, i fast form

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 na
turlig honung; sockerkulör

1704 90 99

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao
– Andra slag
– – Andra
– – – Andra
– – – – Andra
– – – – – Andra

1806 10 30

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
– – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet inve
rtsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:
– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
– – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20 95

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 förpack
ningar innehållande mer än 2 kg
– – Andra
– – – Andra

1901 90 99

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, 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 innehål
ler kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda el
ler inbegripna någon annanstans
– Andra slag
– – Andra livsmedelsberedningar
– – – Andra

2101 12 98

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 el
ler koncentrat eller på basis av kaffe
– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe
– – – Andra
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KN-nr

Varuslag

2101 20 98

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 te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter,
essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte
– – Beredningar
– – – Andra

2106 90 59

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
– Andra slag
– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar
– – – Andra
– – – – Andra

2106 90 98

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
– Andra slag
– – Andra livsmedelsberedningar
– – – Andra

3302 10 29

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
– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker
– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker
– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck
– – – – Andra
– – – – – Andra

