
BILAGA 

Förteckningen över de avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet för vilka de tullförmåner som avses i artikel 7 i förordning 
(EU) nr 978/2012 upphävs för ett berört förmånsland inom det allmänna preferenssystemet 

Kolumn A: Landets namn 

Kolumn B: Avdelning enligt det allmänna preferenssystemet (artikel 2 j i förordning (EU) nr 978/2012) 

Kolumn C: Beskrivning 

A B C 

Kina avd. 1a Levande djur och animaliska produkter utom fisk 

avd. 1b Fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 

avd. 2b Grönsaker, frukt och nötter 

avd. 2c Kaffe, te, matte och kryddor 

avd. 2d Spannmål, mjöl, frön och hartser 

avd. 4b Beredda livsmedel (utom kött och fisk), drycker, sprit och vinäger/ättika 

avd. 6a Oorganiska och organiska kemikalier 

avd. 6b Andra kemikalier än organiska och oorganiska kemikalier 

avd. 7a Plaster 

avd. 7b Gummi 

avd. 8a Oberedda hudar och skinn samt läder 

avd. 8b Varor av läder och pälsskinn 

avd. 9a Trä och träkol 

avd. 9b Varor av kork samt varor av halm och andra flätningsmaterial 

avd. 11a Textilier 

avd. 11b Kläder och tillbehör till kläder 

avd. 12a Skodon 

avd. 12b Huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor samt bearbetade fjädrar och dun 

avd. 13 Varor av sten, keramiska produkter och glas 

avd. 14 Pärlor och ädla metaller 

avd. 15a Ferrolegeringar och varor av järn eller stål 

avd. 15b Oädla metaller (utom järn och stål), varor av oädla metaller (utom varor av järn och stål) 

avd. 16 Maskiner och utrustning 

avd. 17a Järnvägs- och spårvägslok samt järnvägs- och spårvägsmateriel 

avd. 17b Motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar 

avd. 18 Optiska instrument, ur och musikinstrument
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A B C 

avd. 20 Diverse 

Costa Rica avd. 2b Grönsaker, frukt och nötter 

Ecuador avd. 2a Levande växter och blomsterprodukter 

avd. 4a Beredningar av kött och fisk 

Indien avd. 5 Mineraliska produkter 

avd. 6a Oorganiska och organiska kemikalier 

avd. 6b Andra kemikalier än organiska och oorganiska kemikalier 

avd. 8a Oberedda hudar och skinn samt läder 

avd. 11a Textilier 

avd. 17b Motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar 

Indonesien avd. 1a Levande djur och animaliska produkter utom fisk 

avd. 3 Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer 

avd. 6b Andra kemikalier än organiska och oorganiska kemikalier 

Nigeria avd. 8a Oberedda hudar och skinn samt läder 

Ukraina avd. 17a Järnvägs- och spårvägslok samt järnvägs- och spårvägsmateriel 

Thailand avd. 4a Beredningar av kött och fisk 

avd. 4b Beredda livsmedel (utom kött och fisk), drycker, sprit och vinäger/ättika 

avd. 14 Pärlor och ädla metaller
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