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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 602/98
af 9. marts 1998
om inddragelse af de mindst udviklede lande under forordning (EF) nr. 3281/94
og nr. 1256/96 vedrørende fællesskabsarrangementerne med generelle toldpræferencer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3281/94 af 19.
december 1994 om anvendelse af et flerårigt arrangement
med generelle toldpræferencer for perioden 1995-1998 for
visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande (1)
etableres der en gunstigere toldordning for de mindst
udviklede lande;
ved artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1256/96 af 20.
juni 1996 om anvendelse af et flerårigt arrangement med
generelle toldpræferencer for perioden 1. juli 1996 til 30.
juni 1999 for visse landbrugsprodukter med oprindelse i
udviklingslande (2) etableres der en gunstigere toldordning
for de mindst udviklede lande;
på ministermødet i Singapore i december 1996
forpligtede Verdenshandelsorganisationens medlemslande
sig til at iværksætte en handlingsplan med det formål at
give de mindst udviklede lande bedre adgang til at afsætte
varer på medlemslandenes markeder;
med udgangspunkt i en meddelelse, som Kommissionen
forelagde den 16. april 1997, konkluderede Rådet den 2.
juni 1997, at det ville være formålstjenligt at realisere det i
Singapore opstillede mål på den måde, at de mindst udviklede lande, der ikke er medlem af fjerde AVS-EFkonvention, får adgang til de samme fordele som de
lande, der allerede er medlem af nævnte konvention;
for så vidt angår industrivarer indebærer en sådan behandling, at alle varer, for hvilke der i fjerde AVS-EF-konvention gives toldfritagelse, henføres under arrangementet
med generelle toldpræferencer, også selv om de for tiden
ikke omfattes af dette arrangement;
(1) EFT L 348 af 31. 12. 1994, s. 1. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 998/97 (EFT L 144 af 4. 6.
1997, s. 13).
2
( ) EFT L 160 af 29. 6. 1996, s. 1. Forordningen er senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2448/96 (EFT L 333 af 21. 12. 1996,
s. 12).

for så vidt angår landbrugsprodukter får de mindst udviklede lande mulighed for at nyde godt af arrangementet
for produkter, for hvilke der i fjerde AVS-EF-konvention
gælder toldnedsættelse, på den måde at en af de præferencetoldsatser, der er anført i artikel 2 i forordning (EF)
nr. 1256/96, bringes i anvendelse afhængigt af, hvor stor
en nedsættelse der er fastsat i nævnte konvention; dette
gælder dog ikke produkter, for hvilke der i nævnte
konvention er fastsat toldkontingenter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i bilag I til denne forordning,
inddrages under det arrangement, der er omhandlet i
artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3281/94.
Artikel 2
Det arrangement, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 1256/96, suppleres ved, at der for de
varer, der er anført i bilag II til nærværende forordning,
indføres en præferencetold af samme størrelse som en af
de satser, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EF)
nr. 1256/96, afhængigt af hvor følsomme de pågældende
varer er.
Artikel 3
Listerne over de mindst udviklede lande og territorier i
bilag IV til forordning (EF) nr. 3281/94 og nr. 1256/96
ændres således:
— i bilag IV til forordning (EF) nr. 3281/94 indsættes
»330 Angola« efter »328 Burundi«, og »391 Botswana«
og »817 Tonga« udgår
— i bilag IV til forordning (EF) nr. 1256/96 udgår
»391 Botswana« og »817 Tonga«.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 1998.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 1998.
På Rådets vegne
G. BROWN
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BILAG I
FORTEGNELSE OVER PRODUKTER NÆVNT I ARTIKEL 1 (1)
KN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der
modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen:
2501 00 31

— Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og chlor til fremstilling af andre varer (2)

2501 00 51

— Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel brug (herunder raffinering), bortset fra konservering
eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr (2)

2501 00 91

— Salt egnet til menneskeføde

2501 00 99

— Andre varer

2503 00 90

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

2516 12 10

Granit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af
tykkelse 25 cm og derunder

2516 22 10

Sandsten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form,
af tykkelse 25 cm og derunder

2516 90 10

Porfyr, syenit, lava, basalt, gneis, trakyt og lignende hårde sten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til
blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse 25 cm og derunder

2518 20 00

Brændt dolomit

2518 30 00

Agglomeret dolomit

2530 40 00

Naturlig jernglimmer

2804 61 00
2804 69 00

Silicium

2805 11 00
2805 19 00

Alkalimetaller

2805 21 00
2805 22 00

Alkaliske jordarters metaller

2805 30

Sjældne jordarter, metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede

2805 40 10

Kviksølv, i flasker af nettovægt 34,5 kg (standardvægt) og med en fob-værdi pr. flaske på 224 ECU eller derunder

2818 20 00

Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund

2818 30 00

Aluminiumhydroxid

ex 2844 30 11
2844 30 19

ex 2844 30 51

Sintrede keramiske metaller, ubearbejdet, affald og skrot af uran med formindsket indhold af U 235
Uran med formindsket indhold af U 235; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af
uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof, undtagen herunder sintrede keramiske
metaller (cermets)
Sintrede keramiske metaller (cermets), affald og skrot af thorium

2845 10 00

Tungt vand (deuteriumoxid)

2845 90 10

Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger
og opløsninger med indhold af disse stoffer

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3201 20 00

Mimosabarkekstrakt

3201 90 20

Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetræekstrakt eller kastanjetræekstrakt

(1) Med forbehold af reglerne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur betragtes ordlyden af varebeskrivelsen kun som værende retningsgivende, da
præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes rækkevidde. Hvor der optræder et »ex« foran KN-koden,
fastlægges præferenceordningen både på grundlag af KN-kodens rækkevidde og på grundlag af den tilsvarende beskrivelses rækkevidde.
2
( ) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
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(2)

ex 3201 90 90

Garvestofekstrakter af eukalyptus

ex 3201 90 90

Garvestofekstrakter af gambirbusken og myrobalanfrugter

ex 3201 90 90

Andre vegetabilske garvestofekstrakter

3502 11 90

Tørret ægalbumin (som blade, flager, krystaller, pulvere osv.)

3502 19 90

Andre varer (ægalbumin)

3502 20 91

Tørret mælkealbumin (lactalbumin) (som blade, flager, krystaller, pulvere osv.)

3502 20 99

Andre varer (lactalbumin)

3502 90 70

Andre albuminer

3505 10 10

Dextrin

3505 10 90

Anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse

3505 20

Lim

3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater af den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter:

3824 60

Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

4104 10 91

Andet læder, kun garvet

4105 11 91

Andet læder, ikke spaltet

4105 11 99

Andet læder, spaltet

4105 12

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4108 eller 4109, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet, forgarvet på anden måde

4105 19

Andet læder af fåre- og lammeskind, uden uld

4106 11 90

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4108 eller 4109, garvet eller
eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet, vegetabilsk forgarvet, undtagen skind af indiske geder

4106 12 00

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4108 eller 4109, garvet eller
eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet, forgarvet på anden måde

4106 19 00

Andet læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

4107 10 10

Læder af svin, uden hår, undtagen varer henhørende under pos. 4108 eller 4109, kun garvet

4107 29 10

Læder af reptiler, ikke vegetabilsk forgarvet, kun garvet

4107 90 10

Læder af andre dyr, uden hår, kun garvet

4403 10 10

Ledningsmaster af nåletræ, imprægnerede, af længde 6 m og derover, men ikke over 18 m, og med en omkreds i
den tykkeste ende på over 45 cm, men ikke over 90 cm

4501

Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

5001 00 00

Kokoner, anvendelige til afhaspning

5002 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5105

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet (herunder kæmmet uld i småstykker)

5203 00 00

Bomuld, kartet eller kæmmet
Ulegeret råjern med indhold af phosphor på 0,5 vægtprocent og derunder:

7201 10 11

— Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover, med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder
(EKSF)

7201 10 19

— Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover, med indhold af silicium på over 1 vægtprocent (EKSF)

7201 10 30

— Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent (EKSF)

7201 20 00

Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent (EKSF)

7201 50 90

Legeret råjern, spejljern, uden indhold af titan på 0,3 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og af
vanadium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent
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(2)

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i
klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets)
eller lignende former

7204 50 90

Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald, ikke af legeret stål

7206

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203

7218 10 00

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (EKSF)

7224 10 00

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former (EKSF)

7601

Ubearbejdet aluminium, ulegeret

7602 00 19

Andet affald og skrot af aluminium (herunder kasserede emner fra fabrikation)
Ubearbejdet bly:

7801 10 00

— Raffineret bly

7801 91 00

— Med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel

7801 99 91

— Blylegeringer

7801 99 99

— Andre varer

7901

Ubearbejdet zink

7903

Støv, pulver og flager, af zink

8101 10 00

Pulver af wolfram

8101 91

Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger; affald og skrot

8102 10 00

Pulver af molybden

8102 91

Ubearbejdet molybden, herunder kun sintrede stænger; affald og skrot

8103 10

Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; affald og skrot; pulver

8104 11 00

Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent

8104 19 00

Andre varer

8107 10

Ubearbejdet cadmium; affald og skrot; pulver

8108 10

Ubearbejdet titan; affald og skrot; pulver

8109 10

Ubearbejdet zirconium; affald og skrot; pulver

8110 00 11

Ubearbejdet antimon, pulver

8110 00 19

Affald og skrot

8111 00 11

Ubearbejdet mangan, pulver

8111 00 19

Affald og skrot

8112 20 31

Chrom, ubearbejdet, pulver, med undtagelse af chromlegeringer med indhold af nikkel på over 10 vægtprocent

8112 20 39

Affald og skrot

8112 30 20

Germanium, ubearbejdet, pulver

8112 30 40

Affald og skrot

8112 40 11

Vanadium, ubearbejdet, pulver

8112 40 19

Affald og skrot

8112 91 10

Hafnium (celtium)

8112 91 31

Niobium (colombium), rhenium, ubearbjedet, pulver

8112 91 39

Affald og skrot

8112 91 50

Affald og skrot

8112 91 81

Indium

8112 91 89

Gallium, thallium
Sintrede keramiske metaller (cermets):

8113 00 20

Ubearbejdet

8113 00 40

Affald og skrot
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BILAG II

FORTEGNELSE OVER PRODUKTER NÆVNT I ARTIKEL 2 (1)

DEL 1

Meget følsomme varer

KN-kode

Varebeskrivelse

Svin, levende:
– Andre varer:
– – Af vægt under 50 kg:
0103 91 10 (a)

– – – Tamsvin
– – Af vægt 50 kg og derover:
– – – Tamsvin:

0103 92 11 (a)

– – – – Søer, som har faret mindst én gang, og
som vejer 160 kg eller derover

0103 92 19 (a)

– – – – Andre varer

0105 (a)

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder,
gæs, kalkuner og perlehøns, levende
Svinefedt, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke
udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk,
kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget:

0209 00 90 (a)

– Fedt af fjerkræ
Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret
eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:
– andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af
kød eller slagteaffald:
– – Slagteaffald:
– – – Andre varer:
– – – – Lever af fjerkræ:

0210 90 71 (b)

– – – – – Lever af overfedede gæs og ænder
»foies gras«, saltede eller i saltlage

0210 90 79 (b)

– – – – – Andre varer
Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker
eller andre sødemidler:

0401 10 (a)

– Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

0401 20 (a)

– Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke
over 6 vægtprocent

0401 30 (a)

– Med fedtindhold på over 6 vægtprocent

(1) Med forbehold af reglerne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur betragtes ordlyden af varebeskrivelsen kun som værende retningsgivende, da
præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes rækkevidde. Hvor der optræder et »ex« foran KN-koden,
fastlægges præferenceordningen både på grundlag af KN-kodens rækkevidde og på grundlag af den tilsvarende beskrivelses rækkevidde.
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Varebeskrivelse

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir
og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også
koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler,
aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:
– Yoghurt:
117

0403 10 11 (a)
0403 10 13 (a)
0403 10 19 (a)
0403 10 31 (a)
0403 10 33 (a)
0403 10 39 (a)

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller
kakao

– Andre varer:

120

– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao:
126

0403 90 11 (a)
0403 90 13 (a)
0403 90 19 (a)
0403 90 31 (a)
0403 90 33 (a)
0403 90 39 (a)

– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast
form

0403 90 51 (a)
0403 90 53 (a)
0403 90 59 (a)
0403 90 61 (a)
0403 90 63 (a)
0403 90 69 (a)

– – – Andre varer

0404 (a)

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre
sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler,
ikke andetsteds tariferet
Smør og andre mælkefedtstoffer, smørbare mælkefedtprodukter:

0405 10 (a)

– Smør
– Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 90 (a)

– – Med fedtindhold på over 75 % men under
80 %

0405 90 (a)

– Andre varer
Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:
– Æg af fjerkræ:

153

0407 00 11 (a)
0407 00 19 (a)

– – Til udrugning (1)

0407 00 30 (a)

– – Andre varer

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
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Varebeskrivelse

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede,
kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på
anden måde konserverede, også tilsat sukker eller
andre sødemidler:
– Æggeblommer:
– – Tørrede:
0408 11 80 (a)

– – – Andre varer
– – Andre varer:
– – – Andre varer:

0408 19 81 (a)

– – – – Flydende

0408 19 89 (a)

– – – – I andre tilfælde, også frosne
– Andre varer:
– – Tørrede:

0408 91 80 (a)

– – – I andre tilfælde
– – I andre tilfælde:

0408 99 80 (a)

– – – I andre tilfælde
Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og
andre Alliumarter, friske eller kølede:

ex 0703 20 00 (b)

– Hvidløg

Nedsættelsen gælder fra 1. 6. til 31. 1.

Agurker og asier, friske eller kølede:
ex 0707 00 05 (b)
0707 00 90 (b)

– Agurker (undtagen drueagurker), af længde over 15
cm

Nedsættelsen gælder fra 1. 11. til 15. 5.

– Drueagurker
Andre grøntsager, friske eller kølede:

ex 0709 10 00 (c)

– Artiskokker

Nedsættelsen gælder fra 1. 1. til 30. 6.

– Svampe og trøfler:
0709 52 00 (b)

– – Trøfler
Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner),
blommer og slåen, friske:

ex 0809 10 00 (b)

– Abrikoser

Nedsættelsen gælder fra 1. 6. til 31. 7.

ex 0809 30 (b)

– Ferskner, herunder nektariner

Nedsættelsen gælder fra 11. 6. til 30. 9.

– Blommer og slåen:
ex 0809 40 05 (b)

– – Blommer
Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:
– Hvedemel:

1101 00 11 (a)

– – Af hård hvede

1101 00 15 (a)

– – Af blød hvede og spelt

1101 00 90 (a)

– Mel af blandsæd af hvede og rug
Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd
af hvede og rug:

1102 10 00 (a)

– Rugmel

Nedsættelsen gælder fra 11. 6. til 30. 9.
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Varebeskrivelse

Gryn og groft mel samt pellets af korn:
– Gryn og groft mel:
1103 11 (a)

– – Af hvede
– Pellets:

1103 21 00 (a)

– – Af hvede
Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og
sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også
formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder
af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der
hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet:
– Andre varer:

1212 91 (a)

– – Sukkerroer

1212 92 00 (a)

– – Sukkerrør
Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende
under pos. 0209 eller 1503:
– Fedt af svin:

1501 00 19 (a)

– – I andre tilfælde
Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte
eller konserverede:
– Homogeniserede tilberedninger:

ex 1602 10 00 (b)

– – Af kød af svin, hornkvæg, får og geder
– Af lever fra dyr af enhver art:
– – Andre varer:

ex 1602 20 90 (b)

– – – Af svin, hornkvæg, får og geder
– Af svin:
– – Skinke og stykker deraf:

1602 41 10 (a)

– – – Af tamsvin
– – Bov og stykker deraf:

1602 42 10 (a)

– – – Af tamsvin
– – Andre varer, herunder blandinger:

1602 49 11 (a)
1602 49 13 (a)
1602 49 15 (a)
1602 49 19 (a)
1602 49 30 (a)
1602 49 50 (a)

– – – Af tamsvin

– Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr
af enhver art:
– – Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art:
ex 1602 90 10 (b)

– – – Varer tilberedt af blod fra hornkvæg og svin
– – Andre varer:
– – – Andre varer:

1602 90 51 (a)

– – – – Med indhold af kød eller slagteaffald af
tamsvin
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Varebeskrivelse

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose,
glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller
farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig
honning; karamel:
1702 11 00 (a)
1702 19 00 (a)

– Lactose og lactosesirup
– Ahornsukker og ahornsirup:

1702 20 10 (a)

– – Ahornsukker i fast form med tilsætning af
smagstoffer eller farvestoffer

1702 20 90 (b)

– – Andre varer
– Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose
eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under
20 vægtprocent:

1702 30 10 (a)

– – Isoglucose
– Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i
tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent:

1702 40 10 (a)

– – Isoglucose

1702 60 (a)

– Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent
– Andre varer, herunder invertsukker:

1702 90 30 (a)

– – Isoglucose

1702 90 60 (a)

– – Kunsthonning,
honning

også

blandet

med

naturlig

– – Karamel:
1702 90 71 (a)

– – – Med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50
vægtprocent og derover
– – – I andre tilfælde:

1702 90 75 (a)

– – – – I form af pulver, også agglomereret

1702 90 80 (a)

– – Inulinsirup

1702 90 99 (a)

– – Andre varer
Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:
– Andre varer:
– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

2106 90 30 (a)

– – – Af isoglucose
– – – I andre tilfælde:

2106 90 51 (a)

– – – – Af lactose

2106 90 59 (a)

– – – – Andre varer
Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder:
– Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg:
– – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og
andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger
henhørende under pos. 1702 30 51 til
1702 30 99,
1702 40 90,
1702 90 50
og
2106 90 55, eller mælkeprodukter:
– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup
og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:
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Varebeskrivelse

– – – – Uden indhold af stivelse eller med
indhold af stivelse på 10 vægtprocent og
derunder:
2309 10 15 (a)

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50
vægtprocent og derover, men under 75
vægtprocent

2309 10 19 (a)

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 75
vægtprocent og derover
– – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 10 39 (a)

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50
vægtprocent og derover
– – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent:

2309 10 59 (a)

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50
vægtprocent og derover

2309 10 70 (a)

– – – Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller
maltodextrin, maltodextrinsirup og andre
maltodextrinopløsninger, men med indhold
af mælkeprodukter
– Andre varer:
– – Andre varer:
– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup
og andre glucoseopløsninger, maltodextrin,
maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger
henhørende
under
pos.
1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:
– – – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller
maltodextrin, maltodextrinsirup og andre
maltodextrinopløsninger:
– – – – – Uden indhold af stivelse eller med
indhold af stivelse på 10 vægtprocent
og derunder:

2309 90 35 (a)

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på
50 vægtprocent og derover, men
under 75 vægtprocent

2309 90 39 (a)

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på
75 vægtprocent og derover
– – – – – Med indhold af stivelse på over 10
vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 90 49 (a)

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på
50 vægtprocent og derover
– – – – – Med indhold af stivelse på over 30
vægtprocent:

2309 90 59 (a)

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på
50 vægtprocent og derover

2309 90 70 (a)

– – – – Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller
maltodextrin, maltodextrinsirup og andre
maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter
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DEL 2
Følsomme varer

KN-kode

Varebeskrivelse

Hornkvæg, levende:
0102 90 (b)

– Andre varer

0201 (b) (1)

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0202 (b) (1)

Kød af hornkvæg, frosset
Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret
eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

0210 20 (b)

– Kød af hornkvæg
– Stivelse, inulin:

1108 14 00 (a)

– – Maniokstivelse
– – Anden stivelse:
– – – Anden stivelse:

ex 1108 19 90 (a)
1109 00 00 (a)

– – – – Anden stivelse, med undtagelse af arrowroot
Hvedegluten, også tørret
Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose,
glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller
farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig
honning; karamel:
– Andre varer, herunder invertsukker:
– – Karamel:
– – – I andre tilfælde:

1702 90 79 (a)

– – – – I andre tilfælde
Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:
– Andre varer:
– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:
– – – I andre tilfælde:

2106 90 55 (a)

– – – – Af glucose eller maltodextrin
Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende
restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og
andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling,
også i form af pellets:
– Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende
restprodukter:
– – Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse
(bortset fra koncentreret majsstøbevand), med
proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindhold på:

2303 10 11 (a)

– – – Over 40 vægtprocent

(1) Hvis indførslen i EF af oksekød henhørende under pos. 0201 og 0202 med oprindelse i et af de lande, der er nævnt i bilag IV til forordning (EF) nr. 1256/
96, i løbet af et år overstiger en mængde, der svarer til indførslen i EF i løbet af det år, regnet fra 1969 til 1974, hvor der har været den største indførsel i
EF af varer med den pågældende oprindelse, forhøjet med en årlig vækstrate på 7 %, bortfalder fordelen ved toldfritagelsen helt eller delvis for varer af den
pågældende oprindelse.
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Varebeskrivelse

Tilberedninger, af den art, der anvendes som dyrefoder:
– Andre varer:
– – I andre tilfælde:
– – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup
og andre glucoseopløsninger, maltodextrin,
maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51
til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og
2106 90 55, eller mælkeprodukter:
– – – – Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller
maltodextrin, maltodextrinsirup og andre
maltodextrinopløsninger:
– – – – – Uden indhold af stivelse eller med
indhold af stivelse på 10 vægtprocent
og derunder:
2309 90 31 (a)

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter
eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

DEL 3
Delvis følsomme varer

KN-kode

Varebeskrivelse

Citrusfrugter, friske eller tørrede:
0805 10 (b)
ex 0805 20 (b)

– Appelsiner og pomeranser
– Mandariner (herunder tangeriner og satsumas);
clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

DEL 4
Ikke-følsomme varer

KN-kode

Varebeskrivelse

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset:
0204 10 00 (b)

– Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

0204 21 00 (b)
0204 22 (b)
0204 23 00 (b)

– Andet kød af får, fersk eller kølet

0204 30 00 (b)

– Hele og halve kroppe af lam, frosset

0204 41 00 (b)
0204 42 (b)
0204 43 (b)

– Andet kød af får, frosset

0204 50 (b)

– Kød af geder

Nedsættelsen gælder fra 1. 11. til udgangen af februar
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Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder,
heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller
frosset:
– Af hornkvæg, frisk eller kølet:
– – I andre tilfælde:
0206 10 95 (b)

– – – Nyretap og mellemgulv
– Af hornkvæg, frosset:
– – Andre tilfælde:
– – – I andre tilfælde:

0206 29 91 (b)

– – – – Nyretap og mellemgulv
Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller
frosset:
– Andre varer:

0208 90 50 (b)

– – Af hvaler og sæler
Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret
eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:
– Svinekød:
– – Brystflæsk og stykker deraf:

0210 12 90 (b)

– – – Af andre svin
– Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af
kød eller slagteaffald:
– – Spiseligt slagteaffald:
– – – Af hornkvæg:

0210 90 41 (b)

– – – – Nyretap og mellemgulv

0210 90 90 (b)

– – Spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald
Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og
andre alliumarter, friske eller kølede:

ex 0703 20 00 (b)

– Hvidløg

Nedsættelsen gælder fra 1. 2. til 31. 5.

Agurker og asier, friske eller kølede:
ex 0707 00 05 (b)

– Af længde ikke over 15 cm

Nedsættelsen gælder fra 1. 11. til 15. 5.

Andre grøntsager, friske eller kølede:
ex 0709 10 00 (b)

– Artiskokker
Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde
kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort
indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne
eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets;
marv af sagopalmer:
– Maniokrod:
– – Andre varer:

Nedsættelsen gælder fra 1. 11. til 31. 12.
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KN-kode

Varebeskrivelse

0714 10 91 (a)

– – – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i
pakninger af nettovægt ikke over 28 kg,
enten friske og hele, eller frosne og uden
skræl, også snittede
– Andre varer:
– – Arrowroot, saleprod og lignende rødder med
stort indhold af stivelse:
– – – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i
pakninger af nettovægt ikke over 28 kg,
enten friske og hele, eller frosne og uden
skræl, også snittede:

ex 0714 90 11 (a)

– – – – Rødder af arrowroot
– – – I andre tilfælde:

ex 0714 90 19 (a)

– – – – Rødder af arrowroot
Druer, friske eller tørrede:
– Tørrede:
– – I andre tilfælde:

0806 20 92 (b)

– – – Sultanas
Hvede og blandsæd af hvede og rug:
– Andre varer:

1001 90 10 (b)

– – Spelt til udsæd (1)
Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende
under pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder
eller rodknolde henhørende under pos. 0714; eller af
varer henhørende under kapitel 8:
– Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde
henhørende under pos. 0714:
– – Denatureret (1):

ex 1106 20 10 (a)

– – – Mel af arrowroot
– – Andre varer:

ex 1106 20 90 (a)

– – – Mel af arrowroot
Stivelse, inulin:
– Stivelse:
– – Anden stivelse:
– – – Andre varer:

ex 1108 19 90 (a)

– – – – Stivelse af arrowroot
Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr,
samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke
kemisk modificerede:
– Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner
deraf:
– – Faste fraktioner:

(1) Henførelse under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
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Varebeskrivelse

– – – Hvalolie
Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte
eller konserverede:
– Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr
af enhver art:
– – Andre varer:
– – – Andre varer:
– – – – I andre tilfælde:
– – – – – I andre tilfælde:
– – – – – – Af får og geder:
– – – – – – – Ikke kogt, stegt eller på lignende
måde tilberedt; blandinger af
sådant kød eller slagteaffald med
kogt, stegt eller på lignende
måde tilberedt kød eller slagteaffald:

1602 90 72 (b)

– – – – – – – – Af får

(a) Nedsættelsen anvendes på specifik told.
(b) Nedsættelsen anvendes på værditold.
(c) Nedsættelsen anvendes på specifik told og på værditold.
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