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Tillägg 2A
TILLÄGG
FÖRTECKNING
ÖVER
DEN
BEARBETNING
ELLER
BEHANDLING
AV
ICKEURSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ
URSPRUNGSSTATUS
Gemensamma bestämmelser
1. Nedanstående produkter kan, om det gäller produkter med ursprung i Europeiska unionen eller i ett avtalsslutande
andinskt land, i förekommande fall även omfattas av följande regler i stället för reglerna i tillägg 2.
2. När en produkt omfattas av en ursprungsregel där kvoter gäller, ska ursprungsintyget för den produkten innehålla
följande förklaring på engelska: ”Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II”.
3. De kvoter som anges nedan ska förvaltas enligt principen ”först till kvarn”. De kvantiteter som exporteras till en part
ska beräknas på grundval av den berörda partens import.
4. I Europeiska unionen ska de kvoter som avses i detta tillägg förvaltas av Europeiska kommissionen.
Anmärkning 1
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Europeiska unionen till Colombia eller Peru inom
ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

ex 0901

Rostat kaffe av sorten Arabica

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

(4)

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst

Colombia

Peru

120 ton

30 ton

Anmärkning 2
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Europeiska unionen till Peru och från Peru till
Europeiska unionen:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

1507–1508

Sojabönolja, jordnötsolja och
fraktioner av dessa oljor, men
inte kemiskt modifierade

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket undernum
mer som helst, utom material
enligt samma nummer som
produkten

1512–1515

Solrosolja, safflorolja och bom
ullsfröolja, kokosolja (kopra),
palmkärnolja, babassuolja, rap
solja, rypsolja, senapsolja, andra
icke flyktiga vegetabiliska fetter
och oljor (inbegripet jojobaolja)
samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, men inte kemiskt
modifierade

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket undernum
mer som helst, utom material
enligt samma nummer som
produkten

(4)
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(1)

(2)

(3)

eller

1516

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

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

1517

Margarin, ätbara blandningar
och beredningar av animaliska
eller vegetabiliska fetter eller ol
jor eller av fraktioner av olika
fetter eller oljor enligt detta ka
pitel, andra än ätbara fetter och
oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning

(4)

— utgående från material en
ligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som pro
dukten, och
— vid vilken minst 40 vikt
procent av allt använt ma
terial enligt kapitel 4 redan
har ursprungsstatus

Anmärkning 3
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Europeiska unionen till Colombia eller Peru inom
ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

1805

Kakaopulver utan tillsats av
socker eller annat sötnings
medel

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

(4)

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Colombia

Peru

100 ton

450 ton

Anmärkning 4
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Europeiska unionen till Peru och från Peru till
Europeiska unionen:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

ex 3824

Biodiesel: blandningar av mo
noalkylestrar av fetttsyror från
den långa kedjan av andra pro
dukter av vegetabiliska och ani
maliska oljor. För tydlighetens
skull hänvisar monoalkylester
till metylester eller etylester av
fettsyror

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma
nummer som produkten får
dock användas, om dess totala
värde inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 40 % av produktens pris fritt
fabrik

2188

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012

Anmärkning 5
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Colombia och Peru till Europeiska unionen inom
ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

3920

Andra slag av plattor, duk,
film, folier och remsor, av
plast, inte porösa och inte förs
tärkta, laminerade eller på lik
nande sätt kombinerade med
annat material

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten. Material enligt samma
nummer som produkten får
dock användas, om dess totala
värde inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 55 % av produktens pris fritt
fabrik

Colombia

Peru

15 000 ton

15 000 ton

Om mer än 75 % av ovannämnda kvotmängder utnyttjas under ett visst år, ska underkommittén se över dessa mängder
för att komma överens om en ökning av dem.

Anmärkning 6
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Peru till Europeiska unionen inom ramen för de
årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

ex 5607 50 och
5608

Surrningsgarn (tågvirke) och
nät

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

(4)

Tillverkning utgående från hög
styrkegarn av filament som
klassificeras i undernummer
5402 11,
5402 19
eller
5402 20

HS-klassificering

Peru

ex 5607 50 och 5608

650 ton

Denna kvantitet ska ses över vart tredje år under en period på 12 år. Om mer än 75 % av den ovannämnda kvotmängden
används per år under den treårsperioden, ska kvantiteten för den takten efterföljande treårsperioden höjas med öknings
för samma period av exporten från Peru till Europeiska unionen av produkter enligt kapitel 50–63 eller med 5 %,
beroende på vilket tal som är störst.

Den översyn som avses i punkt 1 ska göras med utgångspunkt i de uppgifter som offentliggörs av Europeiska unionens
statistikbyrå (Eurostat) så snart dessa uppgifter finns tillgängliga. Europeiska kommissionen ska offentliggöra de justerade
kvoterna i Europeiska unionens officiella tidning.
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Anmärkning 7
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Colombia och Peru till Europeiska unionen inom
ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:
HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

6108.22

Underbyxor och trosor av trikå,
för kvinnor eller flickor, av
konstfibrer

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6112.31

Badbyxor och baddräkter för
män eller pojkar, av trikå, av
syntetfibrer

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6112.41

Badbyxor och baddräkter för
kvinnor eller flickor, av trikå,
av syntetfibrer

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6115.10

Strumpor o.d. för graderad
kompression (t.ex. åderbråcks
strumpor), av trikå

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6115.21

Andra strumpbyxor och trikå
er, av syntetfibergarn hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av
mindre än 67 decitex

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6115.22

Andra strumpbyxor och trikå
er, av syntetfibergarn hos vilket
enkelgarnet har en längdvikt av
minst 67 decitex

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6115.30

Andra långa strumpor eller
knästrumpor för damer, av
garn hos vilket enkelgarnet
har en längdvikt av mindre än
67 decitex

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

6115.96

Andra slag, av syntetfibrer

Tillverkning utgående från ny
longarn eller töjfibergarn enligt
nummer 5402 och 5404

(4)

HS-nummer

Colombia

Peru

6108.22

200 ton

200 ton

6112.31

25 ton

25 ton

6112.41

100 ton

100 ton

6115.10

25 ton

25 ton

6115.21

40 ton

40 ton

6115.22

15 ton

15 ton

6115.30

25 ton

25 ton

6115.96

175 ton

175 ton

Om mer än 75 % av ovannämnda kvotmängder utnyttjas under ett visst år, ska underkommittén se över dessa mängder
för att komma överens om en ökning av dem.
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Anmärkning 8
De ursprungsregler som anges i tillägg 2 för de produkter som förtecknas nedan ska tillämpas så länge Europeiska
unionen upprätthåller en bunden tullsats på noll procent inom ramen för WTO för dessa produkter. Om Europeiska
unionen höjer den bundna tullsatsen enligt WTO för dessa produkter, ska följande regel ge ursprungsstatus för produkter
som exporteras från Colombia och Peru till Europeiska unionen inom ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad
som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

(4)

7209–7214

Valsade platta produkter; stång,
av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

7216–7217

Profiler; av järn eller olegerat
stål; tråd, av järn eller olegerat
stål

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

7304–7306

Rör och ihåliga profiler, av järn
eller stål

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

7308

Konstruktioner och delar till
konstruktioner, av järn eller
stål; plåt, stång, profiler, rör
o.d. av järn eller stål, bearbe
tade för användning i kon
struktioner

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

HS-nummer

Varuslag

Colombia
(ton)

Peru
(ton)

7209

Valsade platta produkter av
järn eller olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, kall
valsade och varken pläterade,
på annat sätt metallöverdragna
eller försedda med annat över
drag

100 000

100 000

7210

Valsade platta produkter av
järn eller olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, pläte
rade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med an
nat överdrag

100 000

100 000

7211

Valsade platta produkter av
järn eller olegerat stål, med en
bredd av mindre än 600 mm
och varken pläterade, på annat
sätt metallöverdragna eller för
sedda med annat överdrag

7212

Valsade platta produkter av
järn eller olegerat stål, med en
bredd av mindre än 600 mm,
pläterade, på annat sätt metall
överdragna eller försedda med
annat överdrag

100 000

100 000

7213

Stång av järn eller olegerat stål,
varmvalsad, i oregelbundet
upprullade ringar

100 000

100 000
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HS-nummer

Varuslag

Colombia
(ton)

Peru
(ton)

7214

Annan stång av järn eller ole
gerat stål, smidd, varmvalsad,
varmdragen eller varmsträng
pressad, även vriden efter vals
ningen men inte vidare bearbe
tad

100 000

100 000

7216

Profiler av järn eller olegerat
stål

100 000

100 000

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

50 000

50 000

7304

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

50 000

50 000

7305

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

50 000

50 000

7306

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

100 000

100 000

7308

Konstruktioner och delar till
konstruktioner, av järn eller
stål; plåt, stång, profiler, rör
o.d. av järn eller stål, bearbe
tade för användning i kon
struktioner

50 000

50 000

När 50 % av en införselkvot har uppnåtts under ett visst år, ska det årliga tonnaget ökas med 50 % för det följande året.
Beräkningen ska baseras på kvotmängden för det föregående året. Dessa kvantiteter och beräkningsunderlaget får revideras
på begäran av en part med de övriga parternas medgivande.

Anmärkning 9
Följande regel ska ge ursprungsstatus för produkter som exporteras från Colombia och Peru till Europeiska unionen inom
ramen för de årliga kvoterna per land enligt vad som anges nedan:

HS-nummer

Varuslag

(1)

(2)

7321

Kaminer, spisar (inbegripet vär
meledningsspisar), grillar, glöd
pannor, gaskök, tallriksvärmare
och liknande icke elektriska ar
tiklar för hushållsbruk samt de
lar till sådana artiklar, av järn
eller stål

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungs
status
(3)

eller

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik
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(1)

(2)

(3)

eller

(4)

7323

Bords–, köks– och andra hus
hållsartiklar samt delar till så
dana artiklar, av järn eller stål;
stålull; diskbollar, putsvantar
o.d., av järn eller stål

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

7325

Andra gjutna varor av järn eller
stål

Tillverkning utgående från ma
terial enligt vilket nummer som
helst, utom material enligt
samma nummer som produk
ten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte översti
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

HS-nummer

Colombia

Peru

7321

20 000 enheter

20 000 enheter

7323

50 000 ton

50 000 ton

7325

50 000 ton

50 000 ton

Dessa kvantiteter får revideras på begäran av en part med de övriga parternas medgivande.

