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AVTALGENOM
skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel angående ömsesidiga
liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och
fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1 och 2 och deras bilagor samt om ändring av
Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan
A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen
Herr.../Fru...,
Jag får härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artiklarna 9.4, 14 och 15 i
Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet), som är i kraft
sedan den 1 juni 2000, där det föreskrivs möjlighet till ytterligare ömsesidiga tullmedgivanden för bearbe
tade jordbruksprodukter och anges att gemenskapen och Staten Israel systematiskt ska liberalisera sin handel
med jordbruksprodukter samt med fisk och fiskeriprodukter.
Vid förhandlingarnas slut hade parterna enats om följande ändringar av associeringsavtalet:
1. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på andra produkter med ursprung i gemenskapen och i
Israel än dem som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska
tulltaxan och på andra produkter än dem som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk
(Gatt).”
2. Artikel 9 ska utgå.
3. Rubriken till kapitel 3 ska ersättas med följande:
”JORDBRUKSPRODUKTER, BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER SAMT FISK OCH FISKERIPRO
DUKTER”
4. Artikel 10 ska ersättas med följande:
”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på sådana produkter med ursprung i gemenskapen och i
Israel som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska tulltaxan och
på produkter som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt).”
5. Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
Israel ska vid import till gemenskapen omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 1 och
nr 3.”
6. Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
gemenskapen ska vid import till Israel omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 2 och
nr 3.”
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7. Artikel 14 ska ersättas med följande:
”Tre år från och med ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling, undertecknat i Bryssel den
4 november 2009, ska Europeiska gemenskapen och Israel sammanträffa i syfte att undersöka möjlig
heten att bevilja varandra ytterligare medgivanden i handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jord
bruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter.”
8. Artikel 15 ska utgå.
9. Bilagorna I–VI ska utgå.
10. Protokoll nr 1 och 2 och deras bilagor ska ersättas med dem som återfinns i bilagorna I och II till detta
avtal genom skriftväxling.
11. En gemensam deklaration om geografiska beteckningar, förtecknade i bilaga III till detta avtal genom
skriftväxling, ska läggas till.
Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då
det sista godkännandeinstrumentet deponerades.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse.
Högaktningsfullt
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Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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BILAGA I
PROTOKOLL nr 1
om den ordning som ska tillämpas vid import till Europeiska gemenskapen av jordbruksprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter samt av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Staten Israel
1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Israel får importeras till gemenskapen på de villkor
som anges nedan och i bilagan.
2. Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inklusive jordbrukskomponenten) som gäller vid import till Europeiska
gemenskapen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i
Israel ska avskaffas ikraftträdandedagen för detta avtal genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut nr … av den …
(nedan kallat avtalet genom skriftväxling), om inte annat föreskrivs i tabell 1 i bilagan.
3. För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska tullarna avskaffas eller
sänkas inom gränsen för de tullkvoter som anges i kolumn b.
Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna ska sänkas med den procentsats som anges i kolumn c.
Under första året efter ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling ska tullkvoterna beräknas proportionellt i
förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av året som förflutit före det avtalets ikraftträdande.
4. Utan hinder av villkoren i punkt 2 i detta protokoll ska avskaffandet endast gälla värdetulldelen i fråga om produkter
för vilka ett införselpris gäller enligt artikel 140a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (1) och för vilka det i
Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull.
5. För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 3 ska tullarna vara bundna till de för
tillfället gällande tullsatser som förtecknas i kolumnerna a och b.

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
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BILAGA TILL PROTOKOLL nr 1
Tabell 1
Alla produkter som inte förtecknas i tabellen nedan omfattas av tullfrihet. För vissa av de nedan förtecknade produkterna
tillämpas förmånsbehandling i enlighet med tabellerna 2 och 3.
KN-nummer (1)

Varuslag (2)

0105 12 00

Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g

0207 27

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter av kalkon, frysta

0207 33
0207 34
0207 35
0207 36

Kött av ankor, gäss och pärlhöns

ex 0302 69 99
ex 0303 79 98
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0305 30 90

Oxögonfisk (Boops boops): färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller
frysta; fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

ex 0301 99 80
0302 69 61
0302 69 95
0303 79 71
ex 0303 79 98
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.) och guldbraxen (Sparus aurata): levande; färsk eller kyld;
fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller frysta; torkade, saltade eller i saltlake; rökta;
mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

ex 0301 99 80
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött,
färska, kylda eller frysta; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; mjöl och pelletar, lämpliga som
livsmedel

0404 10

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

0408 11 80

Äggula, torkad, lämplig som livsmedel, även försatt med socker eller annat sötningsmedel

0408 19 89

Äggula (annan än flytande), fryst eller på annat sätt konserverad, lämplig som livsmedel, även
försatt med socker eller annat sötningsmedel (med undantag av torkad)

0408 91 80

Torkade fågelägg utan skal, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som
livsmedel (med undantag av äggula)

0409 00 00

Naturlig honung

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19 10
0603 19 90

Snittblommor och blomknoppar, friska
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KN-nummer (1)

Varuslag (2)

0701 90 50

Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk eller kyld

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

0710 40 00

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0710 90 00

Blandningar av grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd

0712 90 30

Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0805 10

Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

0805 20 10

Klementiner, färska eller torkade

0805 20 50

Mandariner och wilkings, färska eller torkade

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807 19 00

Meloner, färska, andra slag än vattenmeloner

0810 10 00

Färska jordgubbar

1509 10

Jungfruolja

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av korv
och liknande produkter och extrakter och safter av kött)

1604 13

Beredda eller konserverade sardiner samt sardineller och skarpsill, hela eller i bitar men inte
hackade eller malna

1604 14

Beredd eller konserverad tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus
pelamis samt Sarda spp.), hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

1604 15

Beredd eller konserverad makrill, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

1604 19 31

Filéer, s.k. loins av fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller
Katsuwonus pelamis), beredda eller konserverade, hela eller i bitar, men inte hackade eller malna

1604 19 39

Beredd eller konserverad fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller
Katsuwonus pelamis), hel eller i bitar, men inte hackade eller malna, med undantag av filéer, s.k.
loins

1604 20 50

Sardiner, bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus och fisk av arten
Orcynopsis unicolor, beredda eller konserverade

1604 20 70

Beredd eller konserverad tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

1701

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

ex 1702

1704 10 90

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 naturlig honung, sockerkulör, med undantag av kemiskt ren fruktos enligt KNnummer 1702 50 00 .
Tuggummi, även överdraget med socker, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker beräknat som sackaros)
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KN-nummer (1)

ex 1704 90

Varuslag (2)

Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao; med undantag av
— lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt
KN-nr 1704 90 10,
— vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30,
— massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt KNnr 1704 90 51

1806 10 20

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegri
pet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 30

Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbe
gripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20

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

ex 1901 90 99

Andra 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
innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegri
pet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1905 20 30
1905 20 90

Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros)

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2002 90 91
2002 90 99

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en torr
substans över 30 viktprocent

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, fryst

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte fryst

ex 2005 99 utom
2005 99 50 och
2005 99 90

Andra grönsaker

2008 70

Konserverade persikor, inbegripet nektariner

2009 11
2009 12 00
2009 19

Apelsinsaft

ex 2009 90
2101 12 98
2101 20 98
ex 2106 90 98

Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter
Beredningar på basis av kaffe, te eller matte
Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom proteinkon
centrat och texturerade proteiner), innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr
2009

2905 43 00
2905 44

Mannitol och D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, innehållande
minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, minst 5 viktprocent
druvsocker eller stärkelse
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KN-nummer (1)

28.11.2009

Varuslag (2)

3501 10 50
3501 10 90
3501 90 90

Kasein, annat än för tillverkning av regenatfibrer, kaseinater och andra kaseinderivat

3502 11 90

Torkat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 19 90

Annat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 91

Torkat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 99

Annat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

3505 10
3505 20

Dextrin och annan modifierad stärkelse, lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra
produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-,
pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1214/2007 (EUT L 286, 31.10.2007, s. 1).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom
förmånsordningen 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 varuslag tillämpas tillsammans.

Tabell 2
För följande produkter föreskrivs förmånsbehandling i form av tullkvoter och tidsperioder enligt nedan:

KN-nummer (1)

Varuslag (2)

a

b

c

Nedsättning av tul
len för mest gyn
nad nation (i pro
cent)

Tullkvot (i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

0105 12 00

Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g

100

129 920 styc
ken

—

0207 27 10

Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta

100

4 000

—

0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

Styckningsdelar av kalkon, med ben, frysta

100

560

—

ex 0207 33

Ostyckat kött av ankor och gäss, fryst

ex 0207 35

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter
av ankor och gäss, färska eller kylda

ex 0207 36

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter
av ankor och gäss, frysta

0404 10

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

100

1 300

—

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19 10
0603 19 90

Snittblommor och blomknoppar, friska

100

22 196

—
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a

b

c

Nedsättning av tul
len för mest gyn
nad nation (i pro
cent)

Tullkvot (i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

KN-nummer (1)

Varuslag (2)

0603 19 90

Andra friska snittblommor och blomknoppar, 1
november-15 april

100

7 840

—

0701 90 50

Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk eller
kyld

100

33 936

—

ex 0702 00 00

Körsbärstomater, färska eller kylda (3)

100

28 000

—

ex 0702 00 00

Tomater, färska eller kylda, utom körsbärstomater

100

5 000

—

0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda

100

1 000

—

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

100

17 248

40

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld, från den 1 december till
den sista februari

100

—

—

0710 40 00
2004 90 10

Sockermajs, fryst

100 % av tul
lens värdetull
del+30 % av
jordbruks-kom
ponenten (*)

10 600

(**)

0711 90 30
2001 90 30
2005 80 00

Sockermajs, ej fryst

100 % av tul
lens värdetull
del+30 % av
jordbruks-kom
ponenten* (*)

5 400

(**)

0712 90 30

Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade
eller pulveriserade, men inte vidare beredda

100

1 200

ex 0805 10

Apelsiner, färska

100

224 000 (4)

60

ex 0805 20 10
ex 0805 20 50

Klementiner, mandariner och wilkings, färska

100

40 000

60

ex 0805 20 10
ex 0805 20 50

Klementiner, mandariner och wilkings, färska, 15
mars-30 september

100

15 680

60

0806 10 10

Bordsdruvor, färska, 1 april–31 juli

100

—

—

0807 19 00

Andra färska meloner (utom vattenmeloner), 1 au
gusti–31 maj

100

30 000

50

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska, 1 november–30
april

100

5 000

60

1602 31 19

Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda
eller konserverade på annat sätt, innehållande 57
viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter
av fjäderfä, andra än innehållande endast inte kokt
eller på annat sätt värmebehandlat kalkonkött

100

5 000

—

1602 31 30

Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda
eller konserverade på annat sätt, innehållande 25
viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktpro
cent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä
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a

b

c

Nedsättning av tul
len för mest gyn
nad nation (i pro
cent)

Tullkvot (i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

100

2 000

—

KN-nummer (1)

Varuslag (2)

1602 32 19

Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten
Gallus domesticus, beredda eller konserverade på an
nat sätt, innehållande 57 viktprocent eller mer av
kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än inte
kokta eller på annat sätt värmebehandlade

1602 32 30

Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten
Gallus domesticus, beredda eller konserverade på an
nat sätt, innehållande 25 viktprocent eller mer,
men mindre än 57 viktprocent av kött eller
slaktbiprodukter av fjäderfä

1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker, inte inne
hållande kakao, innehållande minst 60 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sac
karos)

100

100

(**)

ex 1704 90 99

Marshmallows, enligt rubriken andra sockerkonfek
tyrer, inte innehållande kakao, innehållande mindre
än 45 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros)

100

—

—

1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent sac
karos (inbegripet invertsocker uttryckt som sacka
ros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

100 % av tul
lens värdetull
del+15 % av
jordbruks-kom
ponenten (*)

2 500

(**)

1806 20

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 förpackningar
innehållande mer än 2 kg

1905 20 30
1905 20 90

Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande
minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros)

100 % av tul
lens värdetull
del+30 % av
jordbruks-kom
ponenten* (*)

3 200

(**)

2002 90 91
2002 90 99

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra, med en torrsubstans
över 30 viktprocent

100

784

—

Persikor i skivor, stekta i olja

100

112

—

Apelsinsaft

100

35 000 hl va
rav högst
21 280 hl i
förpackningar
om 2 l eller
mindre

70

Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter

100

19 656

—

ex 2008 70 71
2009 11
2009 12 00
2009 19

ex 2009 90
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Varuslag (2)
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a

b

c

Nedsättning av tul
len för mest gyn
nad nation (i pro
cent)

Tullkvot (i ton,
om inte annat
anges)

Nedsättning av
tullen för mest
gynnad nation,
utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

100

6 212 hl

—

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse

100

250

(**)

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1214/2007 (EUT L 286, 31.10.2007, s. 1).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom
förmånsordningen 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 varuslag tillämpas tillsammans.
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i tillämpliga gemenskapsbestämmelser (förordning (EG) nr 790/2000,EGT
L 95, 15.4.2000, s. 24) och senare ändringar är uppfyllda.
(4) Inom denna tullkvot är den särskilda tull som anges i gemenskapens förteckning över medgivanden till WTO för perioden 1
december-31 maj nedsatt till noll, om införselpriset inte är lägre än 264 EUR per ton, som är det införselpris som överenskommits
mellan Europeiska kommissionen och Israel. Om införselpriset för en sändning är 2, 4, 6 eller 8 % lägre än det överenskomna
införselpriset, ska den särskilda tullkvoten vara 2, 4, 6 eller 8 % av detta överenskomna införselpris. Om införselpriset för en
varusändning är lägre än 92 % av det överenskomna införselpriset ska den särskilda tull som är bunden inom WTO tillämpas.
(*) I detta avseende utgör den s.k. jordbrukskomponenten den särskilda del av tullen som fastställs i förordning (EG) nr 1214/2007
(EUT L 286, 31.10.2007, s. 1).
(**) För dessa produkter fastställs den tull som ska tillämpas utanför tullkvoten i tabell 3 i denna bilaga.

Tabell 3
För följande produkter ska tullarna bindas enligt nedan:

KN-nr

(1 )

Varuslag

(2)

A

b (3 )

Värdetulldelen
av tullen (%)

Särskild komponentav tullen

0710 40 00

Sockermajs, även ångkokt eller kokt i vatten, fryst

0

9,4 EUR/ 100 kg avrunnen net
tovikt

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar) men olämplig för
direkt konsumtion i detta tillstånd

0

9,4 EUR/ 100 kg avrunnen net
tovikt

1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker, innehål
lande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker beräknat som sackaros)

0

EUR 30,90/100 kg netto MAX
18,20 %

Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao;
med undantag av
— lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktpro
cent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt
KN-nr 1704 90 10,
— vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30,
— massor, pastor, mandelmassor, löst i förpack
ningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt
KN-nr 1704 90 51

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent
men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos
uttryckt som sackaros

0

25,2 EUR/100 kg netto

ex 1704 90

1806 10 20

L 313/94
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Varuslag

(2)
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A

b (3 )

Värdetulldelen
av tullen (%)

Särskild komponentav tullen

1806 10 30

Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent
men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos
uttryckt som sackaros

0

31,4 EUR/100 kg netto

1806 10 90

Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sac
karos) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0

41,9 EUR/100 kg netto

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 förpackningar
innehållande mer än 2 kg; utom ”chocolate milk
crumb” enligt KN-nr 1806 20 70

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

”Chocolate milk crumb”

0

EA

ex 1901 90 99

Andra livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn,
stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller ka
kao eller innehåller mindre än 40 viktprocent ka
kao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans; livsmedels
beredningar av varor enligt nr 0401–0404, som
inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans,
innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbe
gripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros

0

EA

1905 20 30

Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande
minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0

24,6 EUR/100 kg netto

1905 20 90

Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande
minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invert
socker uttryckt som sackaros)

0

31,4 EUR/100 kg netto

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller
konserverad med ättika eller ättiksyra

0

9,4 EUR/100 kg avrunnen netto
vikt

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller
konserverad på annat sätt än med ättika eller ät
tiksyra, fryst

0

9,4 EUR/100 kg avrunnen netto
vikt

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller
konserverad på annat sätt än med ättika eller ät
tiksyra, inte fryst

0

9,4 EUR/100 kg avrunnen netto
vikt

2101 12 98

Beredningar på basis av kaffe

0

EA

2101 20 98

Beredningar på basis av te eller matte

0

EA

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans (utom proteinkoncent
rat och texturerade proteiner) innehållande minst
60 viktprocent sackaros (inklusive invertsocker ut
tryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som
sackaros

0

EA

ex 1806 20

1806 20 70

ex 2106 90 98
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(1 )

Varuslag

(2)

L 313/95

A

b (3 )

Värdetulldelen
av tullen (%)

Särskild komponentav tullen

2905 43 00

Mannitol

0

125,8 EUR/100 kg netto

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol) i vattenlösning, innehållande
högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten
D-glucitol

0

16,1 EUR/100 kg netto

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol) i vattenlösning, innehållande
mer än 2 viktprocent D-mannitol beräknat på hal
ten D-glucitol

0

37,8 EUR/100 kg netto

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol) annan än i vattenlösning, in
nehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräk
nat på halten D-glucitol

0

23 EUR/100 kg netto

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) annan än i vattenlösning, in
nehållande mer än 2 viktprocent D-mannitol be
räknat på halten D-glucitol

0

53,7 EUR/100 kg netto

3302 10 29

Beredningar innehållande samtliga smakämnen
som kännetecknar en viss dryck, innehållande 1,5
viktprocent mjölkfett, minst 5 viktprocent sackaros
eller isoglukos, minst 5 viktprocent druvsocker el
ler stärkelse

0

EA

3501 10 50

Kasein, för industriellt bruk med undantag av till
verkning av livsmedel oh foder och annat än för
tillverkning av regenatfibrer

3%

—

3501 10 90

Annat kasein

9%

—

3501 90 90

Kaseinater och andra kaseinderivat (utom kasein
lim)

6,4 %

—

3505 10 10

Dextrin

0

17,7 EUR/100 kg netto

3505 10 90

Annan modifierad stärkelse, utom företrad eller
förestrad stärkelse

0

17,7 EUR/100 kg netto

3505 20 10

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse, innehållande mindre
än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse

0

4,5 EUR/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 30

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse, innehållande minst 25
viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifie
rad stärkelse

0

8,9 EUR/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 50

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse, innehållande minst 55
men mindre än 80 viktprocent stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse

0

14,2 EUR/100 kg netto MAX
11,5 %

3505 20 90

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller
annan modifierad stärkelse, innehållande minst 80
viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifie
rad stärkelse

0

17,7 EUR/100 kg netto MAX
11,5 %

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färg
ning eller för fixering av färgämnen samt andra
produkter och preparat (t.ex. glättmedel och bet
medel), av sådana slag som används inom textil-,
pappers- eller läderindustrin eller inom liknande
industrier, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans, på basis av stärkelse eller stärkelsepro
dukter

L 313/96
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Varuslag

(2)
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A

b (3 )

Värdetulldelen
av tullen (%)

Särskild komponentav tullen

3809 10 10

—

Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse
eller stärkelseprodukter

0

8,9 EUR/100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 30

—

Innehållande minst 55 viktprocent men mindre
än 70 viktprocent stärkelse eller stärkelsepro
dukter

0

12,4 EUR/100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 50

—

Innehållande minst 70 viktprocent men mindre
än 83 viktprocent stärkelse eller stärkelsepro
dukter

0

15,1 EUR/ 100 kg netto MAX
12,8 %

3809 10 90

—

Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller
stärkelseprodukter

0

17,7 EUR/ 100 kg nettoMAX
12,8 %

I vattenlösning:
Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol
beräknat på halten D-glucitol

0

16,1 EUR/100 kg netto

I vattenlösning:
Innehållande mer än 2 viktprocent D-manni
tol beräknat på halten D-glucitol

0

37,8 EUR/100 kg netto

Annan än i vattenlösning:
Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol
beräknat på halten D-glucitol

0

23 EUR/100 kg netto

Annan än i vattenlösning:
Innehållande mer än 2 viktprocent D-manni
tol beräknat på halten D-glucitol

0

53,7 EUR/100 kg netto

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:
3824 60 11

—

——

3824 60 19

—

——

3824 60 91

—

——

3824 60 99

—

——

(1) KN-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1214/2007 (EUT L 286, 31.10.2007, s. 1).
(2) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen ”varuslag” endast anses vara vägledande, eftersom
förmånsordningen 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 varuslag tillämpas tillsammans.
(3) Där ”EA” och ”AD S/Z” anges avses jordbrukskomponenten och tilläggstullar för socker; beloppen för dessa fastställs i bilaga I till
förordning (EG) nr 1214/2007 (EUT L 286, 31.10. 2007, s. 1).
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BILAGA II
PROTOKOLL nr 2
om den ordning som ska tillämpas vid import till Staten Israel av jordbruksprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter samt av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen
1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i gemenskapen får importeras till Israel på de villkor
som anges nedan och i bilagan.
2. Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inklusive jordbrukskomponenten) som gäller vid import till Staten Israel
av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska
gemenskapen ska avskaffas ikraftträdandedagen för detta avtal genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut nr...
av den... (nedan kallat avtalet genom skriftväxling), om inte annan föreskrivs i tabell 1 i bilagan.
3. För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska
tullarna avskaffas eller sänkas inom gränsen för de tullkvoter som anges i kolumn b.
Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna ska sänkas med den procentsats som anges i kolumn c.
Under första året efter ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling ska tullkvoterna beräknas proportionellt i
förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av året som förflutit före det avtalets ikraftträdande.
4. För produkter med ursprung i Europeiska gemenskapen som förtecknas i tabell 3 ska gällande värdetullar vara bundna
inom den gräns som anges i kolumn a och gällande särskilda tullar ska vara bundna inom den gräns som anges i
kolumn b.
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BILAGA TILL PROTOKOLL nr 2
Tabell 1
Alla produkter som inte förtecknas i tabellen nedan omfattas av tullfrihet. För vissa av de nedan förtecknade produkterna
tillämpas förmånsbehandling i enlighet med tabellerna 2 och 3.
HS-nummer eller israe
liskt tullnummer (1)

ex 0102 90

Varuslag (2)

Levande kalvar för slakt

0104 10

Levande får:

0104 10 20

–

Inom ramen för femte tillägget

0104 10 90

–

Andra

0104 20

Levande getter:

0104 20 90

–

0105 12

Levande kalkoner vägande högst 185 g:

0105 12 10

–

Vars värde inte överstiger NIS 12 vardera

0105 12 80

–

Inom ramen för femte tillägget

0105 19

Levande ankor, gäss och pärlhöns, vägande högst 185 g:

0105 19 10

–

Vars värde inte överstiger NIS 12 vardera

0105 19 80

–

Inom ramen för femte tillägget

Andra

Andra slag:
0105 94

–

Höns av arten Gallus domesticus

0105 99

–

Andra

0106 32 90

Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

0106 39

Levande fåglar, utom rovfåglar och papegojfåglar:

0106 39 19

–

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

0206 10

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0206 80 00

Ätbara slaktbiprodukter av får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska eller kylda

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

0210 20 00

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

0210 91

Kött av primater, saltat, i saltlake, torkat eller rökt:

0210 91 10

–

0301
utom:
0301 10
0301 91
0301 92
0301 92
0301 93
0301 94
0301 94
0301 95
0301 95
0301 99

Levande fisk
10
10
10
90
10
10
90
10
90
10

Prydnadsfåglar, sångfåglar och fåglar som hålls som sällskapsdjur

Kött och ätbara slaktbiprodukter

28.11.2009
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HS-nummer eller israe
liskt tullnummer (1)

0302
utom:
0302 40
0302 50
0302 62
0302 63
0302 64
0302 65
0302 66
0302 68
0302 70
0303
utom:
0303 11
0303 19
0303 22
0303 29
0303 43
0303 51
0303 52
0303 71
0303 72
0303 73
0303 74
0303 75
0303 76
0303 78
0303 79
0303 79
0303 80
0304
utom:
0304 11
0304 12
0304 19
0304 19
0304 22
0304 29
0304 29
0304 29
0304 91
0304 92
0304 99

Varuslag (2)

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304
20
20
20
20
10
20
10
10
10
Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304
10
10
10
10
30
10
10
30
10
10
10
10
10
10
30
51
10
Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta
10
10
22
92
00
22
42
92
10
10
20

0305 41 00

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyt
scha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), Atlantlax (Salmo salar)
och Donaulax (Hucho hucho), rökt, inbegripet filéer

0305 49 00

Annan rökt fisk, inbegripet filéer, än Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncor
hynchus rhodurus), Atlantlax (Salmo salar) och Donaulax (Hucho hucho)

0306
utom:
0306 11
0306 12
0306 14
0306 19
0306 21
0306 22
0306 24
0306 29
0306 29

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur
med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och
pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

10
10
20
20
10
10
20
10
92
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HS-nummer eller israe
liskt tullnummer (1)

0307
utom:
0307 10
0307 21
0307 29
0307 31
0307 39
0307 60
0307 60
0307 91
0307 99

20
20
20
20
20
10
92
20
20

Varuslag (2)

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa
vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i
saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde,
även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao

0404

Vassle, även koncentrerad, eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående
av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 10

–

Smör:

––

I förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg:

0405 10 31

–––

Inom ramen för femte tillägget

0405 10 39

–––

Annat

––

I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

0405 10 91

–––

Inom ramen för femte tillägget

0405 10 99

–––

Andra

0405 20

–

0405 20 10

––

Inom ramen för femte tillägget

0405 20 90

––

Andra

–

Bredbara smörfettsprodukter:

Andra fetter och oljor framställda av mjölk:

0405 90 19

––

Inom ramen för femte tillägget

0405 90 90

––

Annat

0406

Ost och ostmassa

0407
utom
0407 00 10

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på
annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

0409

Naturlig honung

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 90

–

0702

Tomater, färska eller kylda

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller
kylda

Annan än utsädespotatis

28.11.2009

SV

28.11.2009

Europeiska unionens officiella tidning

HS-nummer eller israe
liskt tullnummer (1)

Varuslag (2)

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter, färska eller kylda

0705 11
0705 19

Trädgårdssallat, färsk eller kyld

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rotfrukter, färska
eller kylda

0707

Gurkor, färska eller kylda

0708
utom
0708 90 20

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0709 20

Sparris, färsk eller kyld

0709 30

Auberginer, färska eller kylda

0709 40

Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld

0709 51
0709 59

Svampar, färska eller kylda:

0709 51 90

–

Svampar av släktet Agaricus

0709 59 90

–

Andra

0709 60

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, färska eller kylda

0709 70

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färsk eller kyld

0709 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

0710 10

Potatis (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710 21

Ärter (Pisum sativum), spritade eller i baljor (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710 22

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.), spritade eller i baljor (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710 29
utom
0710 29 20

Andra baljfrukter och spritade baljväxtfrön (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710 30

Spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0710 40

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0710 80 10

Frysta morötter, blomkål, broccoli, (purjolök), vitkål och rödkål, rotselleri (eu 5)

0710 80 40

Frysta morötter
Andra frysta grönsaker:

0710 80 80

–

Inom ramen för femte tillägget

0710 80 90

–

Andra

0710 90

Blandningar av grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 20

–

Oliver

0711 40

–

Gurkor

0711 90

–

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker
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0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda:

0712 20

–

Kepalök (vanlig lök)

0712 90
utom
0712 90 40
0712 90 70

–

Andra torkade grönsaker; blandningar av grönsaker

0713 20

Torkade kikärter

0714 20

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar

0802 11 90

Mandel med skal, färsk eller torkad

0802 12 90

Skalad mandel, färsk eller torkad

0802 31
0802 32

Valnötter, färska eller torkade, även skalade

0802 60

Macadamianötter, färska eller torkade, även skalade

0802 90 20

Pekannötter, färska eller torkade, även skalade
Andra slag:

0802 90 92

–

Inom ramen för femte tillägget

0802 90 99

–

Andra nötter

0803 00 10

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska

0804 10

Dadlar, färska

0804 20

Fikon, färska och torkade

0804 30 10

Färsk ananas

0804 40 10

Färsk avokado

0804 50
utom
0804 50 90

Färsk guava, mango och mangostan

0805 10 10

Apelsiner, färska

0805 20 10

Färska mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande cit
rushybrider

0805 40 10

Färska grapefrukter (inbegripet pomelos)

0805 50 10

Färska citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 11

Färska suckatcitroner (Citrus medica), kumquats och limefrukter

0805 90 19

Andra färska citrusfrukter

0806

Vindruvor, färska eller torkade

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0810 10

Färska jordgubbar och smultron

0810 20

Färska hallon, björnbär, mullbär och loganbär
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0810 50

Färska kiwifrukter

0810 60

Färsk durian

0810 90

Andra färska frukter

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel:

0811 10

–

Jordgubbar och smultron

–

Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär:

0811 20 20

––

Inom ramen för femte tillägget

0811 20 90

––

Andra

0811 90

–

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavel
syrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta
tillstånd

0813 20

Plommon, torkade:

0813 20 20

–

Inom ramen för femte tillägget

0813 20 99

–

Andra

0813 40 00

Annan torkad frukt

0813 50

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär enligt kapitel 08

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0910 10 91

Ingefära som kommer att släppas ut på marknaden från oktober till januari

0910 99 90

Andra kryddor

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg

1005 90 10

Majs av ”popcorn”-typ

1105 20 00

Flingor, korn och pelletar av potatis

1108
1108
1108
1108
1108

Stärkelse

11
12
13
14
19

Andra slag, frukt och nötter

1202 10 00

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade, men inte rostade eller på annat sätt tillagade, med skal

1202 20 90

Skalade jordnötter, även skalade eller sönderdelade, men inte rostade eller på annat sätt tillagade

1206 00 90

Andra solrosfrön, även sönderdelade

1207 20 00

Bomullsfrön

1207 99 20

Ricinusfrön

1209 91 29

Pumpafrön

1209 99 20

Frön av vattenmelon

1404 90 19

Annan pollen – inte lämpad för utfodring av djur

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503
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1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1508 10 00

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1508 90 90

Andra, jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1510

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller frak
tioner enligt nr 1509

1511 10 20

Oraffinerad palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

1511 90 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade, inte
oraffinerade och inte ätbar

1512 11
1512 19

Solrosolja eller safflorolja samt fraktioner av dessa oljor

1512 21 90

Oraffinerad bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även befriad från gossypol

1512 29 90

Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även befriad från gossypol, inte oraffinerad och inte
ätbar

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade

1514
utom
1514 91 19
1514 99 19

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
–

Linolja och fraktioner av denna olja:

1515 11 90

––

Oraffinerad olja, inte ätbar

1515 19 90

––

Andra, inte ätbara

–

Majsolja och fraktioner av denna olja:

1515 21 20

––

Oraffinerad olja, inte ätbar

1515 29 90

––

Andra, inte ätbara

1515 30 00

–

Ricinolja och fraktioner av denna olja

1515 50 90

–

Andra inte ätbara slag, sesamolja och fraktioner av denna olja

1515 90

–

Andra:

1515 90 22

––

Andra oljor, av nötter eller fruktkärnor enligt numren 0802 eller 1212

1515 90 30

––

Andra slag

1516

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

1516 10

–

1516 10 11

––

Ej flytande ätbara fetter

1516 10 19

––

Andra, ej flytande fetter

Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:
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1516 20

–

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 19

––

Andra, ej flytande fetter

1516 20 91

––

Ricinolja

1516 20 92

––

Linolja

1516 20 99

––

Andra

1517 90 21

Ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller av fraktioner av
olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor enligt nr 1516, innehållande olivolja

1517 90 22

Ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av
fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516, innehållande sojabönolja, solrosolja, saff
lorolja, bomullsfröolja, majsolja eller rapsolja

1518 00 21

Ricinolja

1601

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

1602 20 91

–

Av lever av alla slags djur innehållande kycklinglever

1602 20 99

–

Av lever av alla slags djur, andra

1602 31 90

–

Av kalkon

1602 32 90

–

Av höns av arten Gallus domesticus

1602 39 90

–

Av andra av fjäderfä enligt nr 0105

–

Av svin:

1602 41 00

––

Skinka och delar därav

1602 42 00

––

Bog och delar därav

1602 49 90

––

Andra, inbegripet blandningar

ex 1602 50

–

Av nötkreatur och andra oxdjur:

1602 50 80

––

Inom ramen för femte tillägget

1602 50 91

––

Innehållande mer än 20 viktprocent kött av kyckling

1602 50 99

––

Andra

1602 90 90

–

1603

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1604
utom
1604
1604
1604
1604
1604
1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställs av fiskrom
11
12
19
15
20
20

Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags djur

20
10
20
20
10
20

1702 30 10

Isoglukos

1704 10 90

Annat tuggummi, även överdraget med socker, innehållande mindre än 10 viktprocent gummibas
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1905 31 10

Söta kex, småkakor o.d. – innehållande minst 10 viktprocent ägg, men minst 1,5 viktprocent
mjölkfetter och minst 2,5 viktprocent mjölkprotein

1905 32 20

Våfflor och rån (wafers) – andra, inte fyllda

1905 32 30

Våfflor och rån (wafers) – med fyllning innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfetter, och minst
2,5 viktprocent mjölkprotein

1905 32 90

Våfflor och rån (wafers) – andra, fyllda

1905 90

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar
av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater, rispapper och liknande
produkter, andra:

1905 90 30

–

Förgräddad deg för beredning av produkter enligt nr 1905

1905 90 91

–

Andra, innehållande minst 10 viktprocent ägg, men minst 1,5 viktprocent mjölkfetter och minst
2,5 viktprocent mjölkprotein

1905 90 92

–

Andra, innehållande annat mjöl än vetemjöl till en kvantitet som med 15 viktprocent överstiger
mjölets totala vikt

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika
eller ättiksyra

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10 10

–

Potatis – produkter framställda av mjöl

2004 10 90

–

Potatis, annan

–

Andra grönsaksprodukter framställda av mjöl

2004 90 11

––

Inom ramen för femte tillägget

2004 90 19

––

Andra slag

–

Andra grönsaker:

2004 90 91

––

Inom ramen för femte tillägget

2004 90 93

––

Sockermajs

2004 90 94

––

Baljväxter

2004 90 99

––

Andra grönsaker

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20 10

–

Potatis – produkter framställda av mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar

2005 20 90

–

Potatis, andra

2005 40 10

–

Ärter (Pisum sativum) – produkter framställda av mjöl

2005 40 90

–

Andra, ärter (Pisum sativum)

2005 51 00

–

Spritade bönor

2005 59 10

–

Andra bönprodukter framställda av mjöl

2005 59 90

–

Andra bönor

2005 60 00

–

Sparris
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2005 70

–

Oliver

2005 80

–

Minimajs, och annan, sockermajs

–

Andra grönsaker:

2005 99 10

––

Produkter framställda av mjöl

2005 99 30

––

Morötter, andra än sådana enligt nr 9020

2005 99 40

––

Kikärter

2005 99 50

––

Gurka

2005 99 80

––

Inom ramen för femte tillägget

2005 99 90

––

Andra

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna,
glaserade eller kanderade)

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom
kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2007 91 00

–

Av citrusfrukter

2007 99
utom
2007 99 93

–

Andra

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans:

2008 11

–

2008 11 20

––

Rostade

2008 11 90

––

Andra

2008 19 32

–

Andra mandlar, rostade

2008 19 39

–

Andra, nötter, och andra rostade frön

2008 19 40

–

Andra, nötter, och andra frön – med en verklig alkoholhalt av mer än 2 % mas

2008 19 91

–

Andra, mandlar

2008 19 99

–

Andra, nötter, och andra rostade frön

2008 20

–

Ananas

2008 30

–

Citrusfrukter:

2008 30 20

––

Med en verklig alkoholhalt av mer än 2 % mas

2008 30 90

––

Andra

2008 40

–

Päron

2008 50

–

Aprikoser

2008 60

–

Körsbär

2008 70

–

Persikor, inbegripet, nektariner:

2008 70 20

––

Med en verklig alkoholhalt av mer än 2 % mas

2008 70 80

––

Inom ramen för femte tillägget

Jordnötter:
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2008 80

–

Jordgubbar och smultron

2008 91

–

Palmhjärtan

2008 92

–

Blandningar

–

Plommon:

2008 99 12

––

Med en verklig alkoholhalt av mer än 2 % mas

2008 99 19

––

Andra

–

Andra, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 99 30

––

Med en verklig alkoholhalt av mer än 2 % mas

2008 99 90

––

Andra

2009
2009
2009
utom
2009
2009
2009

Apelsinsaft

11
12
19
11 11
11 40
19 11

2009 21
2009 29
utom
2009 29 11

Grapefruktsaft

2009 31
2009 39

Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form

2009 50

Tomatsaft

2009 61
2009 69

Druvsaft (inbegripet druvmust)

2009 71
2009 79

Äppelsaft

2009 80

Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad form:

2009 80 10

–

Inom ramen för femte tillägget

2009 80 29

–

Annan koncentrerad saft

2009 80 90

–

Annan, saft

2009 90

Saftblandningar

2104 10 10

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao:

2105 00 11

–

Innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

2105 00 12

–

Innehållande minst 3 men mindre än 7 viktprocent mjölkfett

2105 00 13

–

Innehållande minst 7 viktprocent mjölkfett

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr
2009

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2206

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt
blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans
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2207 10

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; avsedd att användas för
framställning av en alkoholhaltig dryck av ett företag med licens att framställa alkoholhaltiga
drycker, förutsatt att den används i angivet syfte:

2207 10 51

–

Alkohol av druvor

2207 10 80

–

Inom ramen för femte tillägget

2207 10 90

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, annan:

2207 10 91

–

2208 20 91

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor, innehållande minst 17
volymprocent alkohol och vars pris per centiliter inte överstiger shekel-ekvivalenten 0,05 USD;
Inom ramen för femte tillägget

2208 20 99

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor, innehållande minst 17
volymprocent alkohol och vars pris per centiliter inte överstiger shekel-ekvivalenten 0,05 USD

2304

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av
pelletar

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de
som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar

2309 10
utom
2309 10 90

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

2309 90

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, andra än hund- eller kattfoder, i
detaljhandelsförpackningar

2309 90 20

–

3502 11
3502 19

Äggalbumin:

3502 11 10

–

Torkat, inom ramen för femte tillägget

3502 11 90

–

Torkat, annat

3502 19 10

–

Annat än torkat, inom ramen för femte tillägget

3502 19 90

–

Annat än torkat, annat

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på
basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10 21

–

Stärkelse – på vete- eller kornbas (utom waxy corn [Zea mays convar.ceratina])

3505 20 00

–

Lim och klister

Alkohol av druvor

Innehållande minst 15 men högst 35 viktprocent proteiner och minst 4 viktprocent fettartade
ämnen

(1) De israeliska tullnumren motsvarar numren i den israeliska tulltaxan, version 957, offentliggjord i Jerusalem den 1 januari 2007.
(2) Oavsett reglerna för tolkningen av Harmoniserade systemet (HS) eller av israelisk tullnomenklatur ska varuslagsbeskrivningen endast
anses vara vägledande, varvid preferensordningen inom ramen för denna bilaga fastställs på grundval av HS-numren eller de israeliska
tullnumren. I de fall ex HS-nummer eller ex israeliskt tullnummer anges, ska förmånssystemet fastställas genom en sammantagen
tillämpning av HS-numren eller de israeliska tullnumren och motsvarande beskrivning.
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Tabell 2
För följande produkter föreskrivs förmånsbehandling i form av tullkvoter enligt nedan:

a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

ex 010 290

Levande kalvar för slakt

100

1 200

—

ex 0105 12
0105 19

Levande ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns, vä
gande högst 185 g

100

2 060 000
stycken

—

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller
kylt

100

1 120

—

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

100

800

—

ex 0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt
nr 0105, färska, kylda eller frysta, med undantag
ankor (kött eller lever)

100

1 200

—

ex 0207 34

Fet gåslever

100

100

—

ex 0207 36

Kött av gäss och gåslever, frysta

100

500

—

0302 31 20 Av det slag som anges under nr 0302 31 00,
endast långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

100

250

—

0303 31 10 Av det slag som anges under nr 0303 31 00
endast liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius
hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hip
poglossus, Hippoglossus stenolepis)

100

100

25

0303 79 91 Godkända av generaldirektören för ministeriet för
jordbruk som fisk av sådana slag som inte lever
och inte fiskas i Israel eller i Medelhavet

10

—

—

0304 19 41 Av det slag som anges under nr 0304 19 40
endast (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thun
nus, bonit, Euthynnus pelamis, sill och strömming,
torsk, sardiner, kolja, gråsej, makrill, haj, ål (Angu
illa spp.), kummel, kungsfisk, Nilabborre)

100

50

—

0402 10 21 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av högst
1,5 viktprocent

100

2 180

—

0402 10 10 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt av högst
1,5 viktprocent

55

2 180

—

0402 21

100

4 420

—

0303 33 10 Av det slag som anges under nr 0303 33 00
endast tunga (Soleaspp.)
0303 39 10 Av det slag som anges under nr 0303 39 00
endast (Annan än Reinhardtius hippoglossoides, Hip
poglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat
eller i annan fast form, med en fetthalt över 1,5
viktprocent, utan tillsats av socker eller annat söt
ningsmedel

SV
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

ex 0402 91
ex 0402 99

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

L 313/111

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

Kondenserad mjölk

100

100

—

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och
annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde,
även koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

100

200

– För yog
hurt innehål
lande kakao,
smaksatt och/
eller försatt
med socker
– enbart
jordbrukskomponenten
är tillämp
lig (**)

0404

Vassle, även koncentrerad, eller försatt med socker
eller annat sötningsmedel; produkter bestående av
naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med
socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

100

1 400

—

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av
mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

100

650

—

0405 10

–

Smör:

––

kg:

I förpackningar med en nettovikt av mer än 1

0405 10 31

–––

Inom ramen för femte tillägget

0405 10 39

–––

Annat

––

I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

0405 10 91

–––

Inom ramen för femte tillägget

0405 10 99

–––

Annat

0405 20

–

0405 20 10

––

Inom ramen för femte tillägget

0405 20 90

––

Annat

–

Bredbara smörfettsprodukter:

Andra fetter och oljor framställda av mjölk:

0405 90 19

––

Inom ramen för femte tillägget

0405 90 90

––

Annat

0406

Ost och ostmassa

100

830

—

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta,
lämpliga som livsmedel

100

8 004 800
stycken

—

ex 0407
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

28.11.2009

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

ex 0407

Fågelägg med skal, färska, för kläckning

100

50 000 styc
ken

—

ex 0409

Naturlig honung

100

180

—

ex 0409

Naturlig honung i förpackningar innehållande mer
än 50 kg

100

300

—

0701 90

Potatis, färsk eller kyld, annan än utsädespotatis

100

6 380

—

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller
kyld

100

2 300

—

0703 20

Vitlök, färsk eller kyld

100

230

25

ex 0709 20

Sparris, vit, färsk eller kyld

100

100

—

ex 0709 51
ex 0709 59

Svampar av släktet Agaricus, färska eller kylda, an
dra än sådana som släpps ut på marknaden under
juni–september

100

200

—

0710 10

Potatis (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

100

250

—

0710 21

Ärter (Pisum sativum), spritade eller i baljor (även
ångkokta eller kokta i vatten), frysta

100

1 090

—

0710 22

Bönor (Vigna spp., Phaseolusspp.), spritade eller i
baljor (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

100

1 460

—

0710 29

Andra baljfrukter och spritade baljväxtfrön (även
ångkokta eller kokta i vatten), frysta

100

660

—

0710 30

Spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla
(även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

100

650

—

0710 80
0710 90

Andra grönsaker (även ångkokta eller kokta i vat
ten), frysta
Blandningar av grönsaker (även ångkokta eller
kokta i vatten), frysta

100

1 580

—

ex 0712 90

Andra grönsaker och blandningar av grönsaker än
torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulve
riserade, men inte vidare beredda, utom socker
majs, bönor med skal, broccoli, vitlök och torkade
tomater

100

350

—

0712 90 81 Vitlök, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller
pulveriserade, men inte vidare beredd

100

60

—

ex 0712 90 30 Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade
2002 90 20 eller pulveriserade, men inte vidare beredda
Tomater, andra slag än hela eller i bitar, beredda
eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, i pulverform

100

1 230

—

0802 60
ex 0802 90

Macadamianötter, färska eller torkade, även skalade
Pekannötter och andra nötter, färska eller torkade,
även skalade, utom pekannötter, macadamianötter
och pinjenötter

100

560

15

ex 0804 20

Fikon, torkade

100

560

20

100

1 000

—

0805 10 10 Apelsiner, färska
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

L 313/113

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

0805 20 10 Färska mandariner (inbegripet tangeriner och sat
sumas); klementiner, wilkings och liknande cit
rushybrider

100

2 000

—

0805 50 10 Färska citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och
limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

100

500

—

0806 10

Vindruvor, färska

100

500

—

0806 20

Vindruvor, torkade

100

120

25

0807 11

Vattenmeloner, färska

100

750

—

0807 19

Meloner, färska

100

300

—

0808 10

Äpplen, färska

100

3 280

—

ex 0808 20

Päron, färska

100

2 140

—

ex 0808 20

Kvittenfrukter, färska

100

380

—

0809 10

Aprikoser, färska

100

300

—

0809 20

Körsbär, färska

100

100

—

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

100

300

—

0809 40

Plommon och slånbär

100

500

—

0810 50

Färska kiwifrukter

100

200

—

ex 0811 20

Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och
krusbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta,
utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

100

160

—

0811 90

Andra slag av frukt, bär och nötter, även ångkokta
eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel

100

660

—

0812 10

Körsbär, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar) men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

100

620

—

0812 90 10 Jordgubbar och smultron, tillfälligt konserverade
men olämpliga för direkt konsumtion i detta till
stånd

100

100

—

0813 20

Plommon, torkade

100

730

—

0904 20

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade,
krossade eller malda

100

110

—

1001 10

Durumvete

100

10 640

—

1001 90

Andra slag av vete samt blandsäd av vete och råg

100

190 840

—

ex 1001 90

Andra slag av vete samt blandsäd av vete och
råg (3), avsett som foder

100

300 000

—

1209 99 20 Frön av vattenmelon

100

560

—

1507 10 10 Sojabönolja, även avslemmad, ätbar
1507 90 10

100

5 000

40
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

28.11.2009

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

1509 10
Jungfruolja
1509 90 30 Olivolja, andra slag än jungfruolja, ätbar

100

300

—

1509 90 90 Olivolja, andra slag än jungfruolja, annan än ätbar

100

700

—

ex 1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt frak
tioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte
kemiskt modifierade, ätbara

40

obegränsad

—

ex 1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner
av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, ätbara

40

obegränsad

—

1601

Korv och liknande produkter av kött, slaktbipro
dukter eller blod; beredningar av dessa produkter

100

500

—

1602 31

Berett eller konserverat kött eller beredda eller kon
serverade slaktbiprodukter av kalkon

100

5 000

—

1602 32

Berett eller konserverat kött eller beredda eller kon
serverade slaktbiprodukter av höns av arten Gallus
domesticus

100

2 000

—

1602 50

Berett eller konserverat kött eller beredda eller kon
serverade slaktbiprodukter av nötkreatur och andra
oxdjur

100

340

—

1604 11 10 Lax, i hermetiskt tillslutna förpackningar

100

100

—

1604 12 90 Andra

50

obegränsad

—

1604 13

Sardiner

100

230

—

1604 14

Tonfisk

100

330

—

ex 1604 15 90 Makrillar

100

80

—

1604 16 00 Ansjovis

50

obegränsad

—

ex 1604 19 90 Torsk, gråsej, kummel, Alaska pollock

100

150

—

ex 1604 20 90 Sill och strömming, svärdfisk, makrill

100

100

—

100

25

—

1702 30 10 Isoglukos

15

obegränsad

—

1704 10 90 Tuggummi, även överdraget med socker, innehål
lande minst 10 viktprocent gummibas

100

75

(*)

1905 31 10 Söta kex, småkakor o.d., innehållande minst 10
viktprocent ägg, men minst 1,5 viktprocent mjölk
fetter och minst 2,5 viktprocent mjölkprotein

100

1 200

(*)

1604 30

Kaviar och kaviarersättning

1905 32 20 Våfflor och rån (wafers), andra, inte fyllda

(*)

1905 32 30 Våfflor och rån (wafers) med fyllning innehållande
minst 1,5 viktprocent mjölkfetter, och minst 2,5
viktprocent mjölkprotein

(*)

1905 32 90 Andra

(*)
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

2001 10

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

L 313/115

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

Gurkor, beredda eller konserverade med ättika eller
ättiksyra

17

60

—

2001 90 90 Andra slag än gurkor, oliver, sockermajs (Zea mays
var. saccharata), jams, batater (sötpotatis) och lik
nande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 vikt
procent stärkelse, beredda eller konserverade med
ättika eller ättiksyra

100

1 000

—

2002 10

Tomater, hela eller i bitar, beredda eller konserve
rade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

100

100

—

ex 2002 90 10 Tomatpuré; för ketchupproducenter, godkänd av
ex 2002 90 90 industriministeriets generaldirektör

50

1 030

—

ex 2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker,
andra än homogeniserade beredningar, i form av
mjöl eller mjölflingor

100

340

—

ex 2004 90

Andra grönsaker, andra än homogeniserade bered
ningar

65

obegränsad

—

2005 20 90 Potatis, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

250

—

2005 40 90 Ärter, andra än homogeniserade beredningar, be
redda eller konserverade på annat sätt än med ät
tika eller ättiksyra, inte frysta

100

300

—

2005 51

Spritade bönor, beredda eller konserverade på an
nat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

300

—

2005 70

Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

250

—

2005 99 90 Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker,
beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta

100

1 310

—

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra
växtdelar, konserverade med socker (avrunna, gla
serade eller kanderade)

100

100

—

ex 2007 99

Andra sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader,
mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna
genom kokning, med ett sockerinnehåll av mer än
30 viktprocent, utom jordgubbar och smultron

100

1 430

—

2008 40

Päron, på annat sätt beredda eller konserverade

100

500

—

2008 50

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

100

520

—

ex 2008 60

Surkörsbär, beredda eller konserverade, utan tillsats
av alkohol men med tillsats av socker

92

270

—

2008 70

Persikor, inbegripet nektariner, på annat sätt be
redda eller konserverade

100

2 240

—
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

Varuslag (2)

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

28.11.2009

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

ex 2008 80

Jordgubbar och smultron, på annat sätt beredda
eller konserverade i förpackningar med en vikt av
4,5 kg eller över (efter avdrag för tillsatt socker
eller alkohol)

100

220

—

ex 2008 92

Blandningar av tropiska frukter, utan innehåll av
jordgubbar, nötter och citrusfrukter

100

560

—

2008 99

Andra, frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på
annat sätt beredda, med eller utan tillsats av socker,
annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

100

500

—

ex 2009 11
ex 2009 19

Apelsinsaft, fryst eller inte fryst, ojäst och utan
tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel, med ett Brixtal av högst 67, i
förpackningar på mer än 230 kg

100

obegränsad

—

ex 2009 29

Grapefruktsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett Brixtal av högst 67, i förpackningar
på mer än 230 kg

ex 2009 31

Citronsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett
Brixtal av högst 20

100

560

—

ex 2009 39 11 Annan citronsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett Brixtal av mer än 50

100

1 080

—

100

230

—

2009 61

Druvsaft (inbegripet druvmust), ojäst och utan till
sats av alkohol, även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel, med ett Brixtal av högst 30

ex 2009 69

Annan druvsaft (inbegripet druvmust), ojäst och
utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av mer
än 67

2009 71

Äppelsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel,
med ett Brixtal av högst 20

100

790

—

ex 2009 79

Annan äppelsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett Brixtal av mer än 20

100

1 670

—

ex 2009 80

Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i
oblandad form, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett Brixtal av mer än 67

100

880

—
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a
HS-nummer eller
israeliskt tull
nummer (1)

ex 2009 90

Varuslag (2)

Saftblandningar inte innehållande druvor och to
mater, med ett Brixtal av mer än 20

Nedsättning av
tullsatserna för
mest gynnad na
tion (i procent)

L 313/117

b

c

Nedsättning av
tullen för mest
Tullkvot (ton, om gynnad nation,
inte annat anges) utöver befint
liga tullkvoter (i
procent)

100

600

—

Nedsättning
med 30 % av
den jordbrukskomponen
ten (**)

500

(*)

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

100

4 300 hl

—

2205 10
2205 90

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt
med växter eller aromatiska ämnen

100

2 000 hl

(*)

2207 10 51 Odenaturerad etylalkohol erhållen av druvor med
2207 10 91 en alkoholhalt av minst 80 volymprocent

100

3 450

(*)

2208 20 91 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, innehållande minst 17
volymprocent alkohol och vars pris per centiliter
överstiger shekel-ekvivalenten 0,05 USD

100

2 000 Hpa

(*)

2304

100

5 220

—

2306 30 00 Oljekakor och andra fasta återstoder

Tillämplig tull:
2,5 %

10 000

—

2306 41

Tillämplig tull:
4,5 %

3 920

—

2309 10 20 Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar,
innehållande minst 15 och högst 35 viktprocent
protein och minst 4 viktprocent fett

100

1 150

—

2309 90 20 Andra beredningar av sådana slag som används vid
utfodring av djur, innehållande minst 15 och högst
35 viktprocent protein och minst 4 viktprocent
fett samt berett foder för akvariefiskar och burfåg
lar

100

1 610

—

3502 11
3502 19

100

50

(*)

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

Mjöl av rapsfrön eller rybsfrön

Äggalbumin

(1) De israeliska tullnumren motsvarar numren i den israeliska tulltaxan, version 957, offentliggjord i Jerusalem den 1 januari 2007.
(2) Oavsett reglerna för tolkningen av Harmoniserade systemet (HS) eller av israelisk tullnomenklatur ska varuslagbeskrivningen endast
anses vara vägledande, varvid preferensordningen inom ramen för denna bilaga fastställs på grundval av HS-numren eller de israeliska
tullnumren. I de fall ex HS-nummer eller ex israeliskt tullnummer anges, ska förmånssystemet fastställas genom en sammantagen
tillämpning av HS-numren eller de israeliska tullnumren och motsvarande beskrivning.
3
( ) Godkända av generaldirektören för jordbruksministeriet.
(*) Preferenstullar utöver den tullkvot som fastställs i tabell 3 i denna bilaga.
(**) Jordbrukskomponenten ska även i fortsättningen fastställas enligt riktlinjerna i memorandumet rörande den priskompensationsordning
som Israel ska tillämpa för bearbetade jordbruksprodukter som täcks av handelsavtalet EG-Israel, som offentliggjorts av Staten Israel,
ministeriet för handel och industri, utrikeshandelsförvaltningen, i september 1995 (ref. nr 2536/G). Israel kommer att informera
gemenskapen vid fastställande av nya jordbrukskomponenter.
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Tabell 3
För följande produkter ska tullarna bindas enligt nedan:

Israeliskt tull
nummer (1)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

(b)

0,55 ILS per kg

0104 10 90

110

0408 99 00

110

0711 90 41

0

0105 12 10

60

0702 00 10

150

0805 40 10

90

0105 19 10

60

0702 00 90

150

0805 50 10

120

0105 94 00

110

0703 90 00

75

0805 90 11

100

0105 99 00

110

0704 10 10

75

0805 90 19

75

0204 10 19

50

0704 10 20

75

0806 10 00

150

0204 10 99

50

0704 10 90

75

0806 20 90

150

0204 21 19

50

0704 20 00

75

0807 11 10

50

0204 21 99

50

0704 90 10

75

0807 19 90

70

0204 22 19

50

0704 90 20

75

0808 20 19

80

0204 22 99

50

0704 90 30

75

0809 10 90

60

0204 23 19

50

0704 90 90

75

0809 30 90

50

0204 23 99

50

0705 11 00

60

0809 40 90

60

0204 30 90

50

0705 19 00

60

0810 20 00

30

0204 41 90

50

0706 90 10

75

0204 42 90

50

0204 43 90

50

0706 90 30

75

0204 50 19

50

0706 90 50

110

0206 80 00

60

0706 90 90

75

0708 10 00

75

0708 20 00

75

0708 90 10

75

0709 20 00

75

0709 40 00

60

0709 51 90

60

0709 59 90

60
80

0207 11 10
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

80
80
80
80

0207 13 00

110

0207 14 10

110

0207 14 90

110

ex 0810 90

30

0811 20 90

12

0811 90 11

20

0811 90 19

30

0812 90 90

12

0813 40 00

20

0904 11 00

8

0904 12 00

15

0904 20 90

12

0910 99 90

15

1001 10 90

50

1001 90 90

50

1105 20 00

14,4

0207 24 00

80

0709 70 00

0207 25 00

80

0709 90 31

75

1108 11 00

15

0207 26 00

110

0709 90 33

75

1108 12 10

8

0207 27 10

110

0709 90 90

75

1108 12 90

12

0207 27 90

110

0710 29 90

20

1108 13 00

8

0210 20 00

110

0710 30 90

30

1108 14 00

8

0408 91 00

110

0710 40 00

0

1108 19 00

8

0,63 ILS per kg
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Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

L 313/119

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

(b)

1209 91 29

12

1516 20 91

12

2005 80 91

12

—

1404 90 19

19,5

1516 20 92

4

2005 80 99

0

0,71 ILS per kg

1501 00 00

12

1516 20 99

8

2005 99 10

6

1507 10 90

8

1601 00 90

12

2006 00 00

12

1507 90 90

8

1602 20 99

12

2007 91 00

12

1508 10 00

8

1602 41 00

12

2007 99 91

12

12

12

8

1602 42 00

2007 99 92

1508 90 90

1602 49 90

12

2008 19 32

40

1510 00 90

8

1602 50 91

12

2008 19 40

12

1511 10 20

8

1602 50 99

12

2008 19 91

30

1511 90 90

8

1602 90 90

12

2008 20 20

12

1512 11 90

8

1603 00 00

12

2008 20 90

12

1512 19 90

8

1704 10 90

0

0,11 ILS per kg

2008 30 20

12

1512 21 90

8

1905 31 10

0

1,05 ILS per kg
mh 112 %

2008 40 20

12

1512 29 90

8

2008 50 20

12

1905 32 20

0

1513 11 90

8

0,42 ILS per kg
mh 112 %

2008 60 20

12

1513 19 90

8

1905 32 30

0

1,05 ILS per kg
mh 112 %

2008 70 20

12

2008 80 20

12

1513 21 20

8

2008 91 00

12

1513 29 90

8

2008 92 30

12

1514 11 90

8

2008 99 12

12

2008 99 19

40

2008 99 30

12

2009 11 19

30

2009 11 20

45

2009 11 90

30

2009 12 90

30

2009 19 19

30

2009 19 90

45

2009 21 90

30

2009 29 19

30

2009 29 90

45

2009 31 10

12

2009 31 90

12

2009 39 11

12

1514 19 90

8

1514 91 90

8

1514 99 90

8

1515 11 90

4

1515 19 90

1905 32 90

0

1905 90 30

6,3

1905 90 91

0

0,42 ILS per kg
mh 112 %

1,05 ILS per kg
mh 112 %

1905 90 92

0

0,17 ILS per kg
mh 112 %

2001 90 30

0

0,71 ILS per kg

2001 90 40

0

1,95 ILS per kg

4

2004 10 10

8

1515 21 20

8

2004 90 19

8

1515 29 90

8

2004 90 93

0

1515 30 00

8

2005 20 10

8

1515 50 90

8

2005 40 10

5,8

1515 90 22

8

2005 51 00

12

2005 59 10

6,3

2005 60 00

12

2005 80 20

0

1515 90 30
1516 10 11
1516 20 19

8
28
8

0,71 NIS per kg

0,71 ILS per kg
mh 12 %
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Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

28.11.2009

Israeliskt tull
nummer (1)

(b)

Värdetullar
Särskilda tullar som
som ska
ska bindas (2)
bindas (%)
(a)

(b)

2207 10 91

0

8,90 ILS per liter
alkohol

2009 39 19

12

2104 10 10

8

2009 39 90

12

2105 00 11

0

0,24 ILS per kg
mh 85 %

2208 20 99

0

2009 71 10

25

2105 00 12

0

2009 71 90

30

1,22 ILS per kg
mh 85 %

7,5 ILS per liter
alkohol

3502 11 90

0

2105 00 13

0

2009 79 30

20

1,87 ILS per kg
mh 85 %

8,4 ILS per kg mh
50 %

3502 19 90

0

2009 79 90

45

2205 10 00

20

3,25 ILS per kg
mh 50 %

20

8

35

2205 90 00

3505 10 21

2009 90 21

2207 10 51

0

3505 20 00

8

2009 90 24

30

8,90 ILS per liter
alkohol

(1) De israeliska tullnumren motsvarar numren i den israeliska tulltaxan, version 957, offentliggjord i Jerusalem den 1 januari 2007.
(2) Förkortningen mh står för ”men högst”.
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BILAGA III
GEMENSAM DEKLARATION OM GEOGRAFISKA BETECKNINGAR
Parterna har enats om att sammanträffa vid lämplig tidpunkt i syfte att diskutera ett möjligt avtal om skydd av geografiska
beteckningar för jordbruksprodukter och andra livsmedel.
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B. Skrivelse från Staten Israel
Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Herr.../Fru...,

Jag får härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artiklarna 9.4, 14 och 15 i EuropaMedelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet), som är i kraft sedan den 1 juni 2000, där
det föreskrivs möjlighet till ytterligare ömsesidiga tullmedgivanden för bearbetade jordbruksprodukter och anges att
gemenskapen och Staten Israel systematiskt ska liberalisera sin handel med jordbruksprodukter samt med fisk och
fiskeriprodukter.

Vid förhandlingarnas slut hade parterna enats om följande ändringar av associeringsavtalet:

1. Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på andra produkter med ursprung i gemenskapen och i Israel än
dem som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska tulltaxan och på andra
produkter än dem som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt).”

2. Artikel 9 ska utgå.

3. Rubriken till kapitel 3 ska ersättas med följande:

”JORDBRUKSPRODUKTER, BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER SAMT FISK OCH FISKERIPRODUKTER”.

4. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på sådana produkter med ursprung i gemenskapen och i Israel
som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska tulltaxan och på produkter
som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt).”

5. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Israel ska vid
import till gemenskapen omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 1 och nr 3.”

6. Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenska
pen ska vid import till Israel omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 2 och nr 3.”
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7. Artikel 14 ska ersättas med följande:
”Tre år från och med ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut … av den
… ska Europeiska gemenskapen och Israel sammanträffa i syfte att undersöka möjligheten att bevilja varandra
ytterligare medgivanden i handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fis
keriprodukter.”
8. Artikel 15 ska utgå.
9. Bilagorna I–VI ska utgå.
10. Protokoll nr 1 och 2 och deras bilagor ska ersättas med de som återfinns i bilagorna I och II till detta avtal
genom skriftväxling.
11. En gemensam deklaration om geografiska beteckningar, förtecknade i bilaga III till detta avtal genom skriftväx
ling, ska läggas till.
Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då det sista
godkännandeinstrumentet deponerades.”
Jag bekräftar härmed att Staten Israel godtar innehållet i denna skrivelse.
Högaktningsfullt
På Statens Israels vägnar
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Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για το Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato d'Israele
Izraēlas Valsts vārdā
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat tal-Iżraël
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru Statul Israel
Za Izraelský stát
Za Državo Izrael
Israelin valtion puolesta
För Staten Israel
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Information om tidpunkten för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Staten Israel angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade
jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1 och 2 och
deras bilagor samt om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å
andra sidan
Ovan nämnda avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel, som undertecknades i Bryssel den
4 november 2009, träder i kraft den 1 januari 2010.
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