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AVTAL
genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare
handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
A. Skrivelse från Europeiska unionen
(Adressat)
Jag får härmed hänvisa till förhandlingarna om bilateral handel med jordbruksprodukter mellan Europeiska
unionen och Konungariket Norge, som slutfördes den 28 januari 2010.
En ny förhandlingsomgång om handeln med jordbruksprodukter mellan Europeiska kommissionen och
Norge, på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet),
genomfördes i syfte att främja successiv liberalisering av handeln med jordbruksprodukter mellan Europeiska
unionen och Norge (parterna), på basis av förmånsbehandling och till ömsesidig nytta. Förhandlingarna
genomfördes systematiskt, med vederbörlig hänsyn till utvecklingen av parternas respektive jordbrukspolitik
och övriga omständigheter, inberäknat utvecklingen av bilateral handel, samt handelsvillkor med andra
handelspartner runt om i världen.
Jag bekräftar härmed att resultatet av förhandlingarna är som följer:
1.
Norge förbinder sig att ge tullfritt tillträde för de produkter som anges i bilaga I med ursprung i
Europeiska unionen.
2.
Norge förbinder sig att införa tullkvoter för de produkter som anges i bilaga II med ursprung i
Europeiska unionen.
3.
Norge förbinder sig att minska importtullarna för de produkter som anges i bilaga III med ursprung i
Europeiska unionen.
4.
Europeiska unionen förbinder sig att ge tullfritt tillträde för de produkter som anges i bilaga IV med
ursprung i Norge.
5.
Europeiska unionen förbinder sig att införa tullkvoter för de produkter som anges i bilaga V med
ursprung i Norge.
6.
De tullnummer som anges i bilagorna I–V syftar på de tullnummer som var tillämpliga på parterna
den 1 januari 2009.
7.
När Världshandelsorganisationens (WTO) framtida avtal om jordbruk träder i kraft med nya tullkvoter
för mest gynnad nation ska de bilaterala tullkvoterna för import till Norge på 600 ton fläskkött, 800 ton
fågelkött och 900 ton nötkött, enligt bilaga II, fasas ut i samma takt som infasningen av WTO-kvoterna för
dessa produkter.
8.
Parterna är överens om att snarast möjligt befästa samtliga bilaterala medgivanden (de som redan finns
och de som fastställs i denna skriftväxling) i en ny skriftväxling, som ska ersätta de befintliga bilaterala
jordbruksavtalen.
9.
Bestämmelserna om ursprung när det gäller genomförandet av de medgivanden som anges i bilagorna
I–V fastställs i bilaga IV till skriftväxlingen av den 2 maj 1992. Bilaga II till protokoll 4 till EES-avtalet ska
dock tillämpas i stället för tillägget till bilaga IV till skriftväxlingen av den 2 maj 1992.
10.
Parterna kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att de förmåner som de beviljar varandra inte
äventyras av andra importbegränsande åtgärder.
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11.
Parterna är överens om att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att tullkvoterna förvaltas på
ett sådant sätt att import kan ske regelbundet och att de importkvantiteter parterna har enats om verkligen
kan importeras.
12.
Parterna är överens om att sträva efter att främja handel med produkter med geografisk beteckning.
Parterna är överens om att inleda ytterligare bilaterala diskussioner med syfte att bättre förstå respektive
lagstiftnings- och registreringsförfaranden, för att hitta sätt att förbättra skyddet av respektive geografiska
beteckningar i deras territorier och undersöka möjligheten att upprätta ett bilateralt avtal för detta ändamål.
13.
Parterna är överens om att regelbundet utbyta information om vilka produkter som det har handlats
med, förvaltningen av tullkvoterna, prisuppgifter och annan användbar information när det gäller deras
respektive hemmamarknader och genomförandet av resultatet av dessa förhandlingar.
14.
Samråd ska äga rum på begäran av endera parten i varje tänkbar fråga som har att göra med
resultatet av dessa förhandlingar. Om svårigheter uppstår vid genomförandet av dessa resultat ska samråd
hållas så snart som möjligt för att anta lämpliga korrigerande åtgärder.
15.
Parterna noterar att de norska tullmyndigheterna avser att se över strukturen i kapitel 6 i den norska
tulltaxan. Samråd kommer att hållas med Europeiska kommissionen om de bilaterala förmånerna påverkas
av denna översyn. Parterna är överens om att detta kommer att vara en teknisk formalitet.
16.
Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande att fortsätta sina ansträngningar att uppnå successiv libera
lisering av handeln med jordbruksprodukter i enlighet med artikel 19 i EES-avtalet. Parterna är därför
överens om att se över handelsvillkoren för jordbruksprodukter på nytt om två år, för att undersöka möjliga
medgivanden.
17.
När det gäller den befintliga tullkvoten på 4 500 ton ost för import till Norge är parterna överens
om att den befintliga förvaltningen av tullkvoten, som bygger på historiska rättigheter och principen om
nya aktörer, bör ersättas av ett förvaltningssystem som bygger på exempelvis licenser eller ”först till kvarn”principen snarare än auktioner. Villkoren för detta system ska fastställas av de norska myndigheterna efter
samråd med Europeiska kommissionen i syfte att uppnå samförstånd, för att säkerställa att tullkvoterna
förvaltas på ett sådant sätt att import kan ske regelbundet och att de importkvantiteter som parterna har
enats om verkligen kan importeras. Den nuvarande förvaltningen som bygger på en förteckning över ost,
enligt skriftväxlingen av den 11 april 1983, ska avskaffas.
Parterna är överens om att förvaltningen av den nya tullkvoten på 2 700 ton ost för import till Norge ska
omfattas av ett auktionssystem. Förvaltningen genom auktioner ska ses över enligt föregående punkter. I
synnerhet ska kvotuppfyllnaden och auktionsavgifterna utvärderas.
Tullkvoterna på 7 200 ton ost för import till Europeiska unionen och Norge ska gälla för alla typer av ost.
18.
Om EU utvidgas ytterligare ska parterna utvärdera hur den bilaterala handeln påverkas, i syfte att
anpassa de bilaterala förmånerna så att den befintliga förmånshandeln mellan Norge och de anslutande
länderna kan fortsätta.
Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då
det sista godkännandeinstrumentet deponeras.
Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen har godkänt innehållet i denna skrivelse.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.
Högaktningsfullt
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BILAGA I
Tullfritt tillträde vid import till Norge av produkter med ursprung i Europeiska unionen
Norsk tulltaxa

Varuslag

Kapitel 01: Levande djur
0106

Andra levande djur

0106.39.10

Fasaner

Kapitel 02: Kött och ätbara slaktbiprodukter
0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0208.90.60

Grodlår

Kapitel 05: Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt
kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

0511.99.21

Blodmjöl, olämpligt som livsmedel, till annat än djurfoder

0511.99.40

Kött och blod, till annat än djurfoder

Kapitel 06: Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt
0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter
(inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0601.10 01

Lökar och stamknölar, för trädgårdsbruk

0601.10 02

Rotknölar och rhizomer, för trädgårdsbruk

0601.10 09

Andra

0601.20 00

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet
plantor) och rötter av cikoriaarter

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602.10.10

Icke rotade sticklingar eller in vitro, av gröna växter 15 december–30 april, för trädgårdsbruk

0602.10.22

Icke rotade sticklingar eller in vitro, av saintpaulia, femtunga (Scaevola) och kornettblomma
(Streptocarpus), för trädgårdsbruk

0602.10.23

Icke rotade sticklingar eller in vitro, av krysantemum (Dendrathema x grandiflora, Chrysantemum
x morifolium) 1 april–15 oktober, för trädgårdsbruk

0602.10.91

Icke rotade sticklingar, andra än icke rotade sticklingar eller in vitro för trädgårdsbruk

0602.10.92

Ympkvistar

0602.20.00

Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

0602.30.11

Fönsterazalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), även ympade/okule
rade, i blomning

0602.30.12

Fönsterazalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), även ympade/okule
rade, inte i blomning, 15 november–23 december
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Norsk tulltaxa

Varuslag

0602.30.90

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade, andra än fönsterazalea (Azalea indica,
Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Grundstammar

0602.90.30

Buxbom (Buxus), dracaena (Dracaena), kamelia (Camellia), araucaria, Järnek (Ilex), lager (Lau
rus) kalmia, magnolia, palm (Palmae), trollhassel (Hamamelis), aukuba (Aucuba), buskrosling
(Peris), eldtorn (Pyracantha) och stranvaesia, med klump av jord eller annat odlingssubstrat

0602.90.41

Träd och buskar, andra än ovan nämnda, med klump av jord eller annat odlingssubstrat

0602.90.42

Perenner, med klump av jord eller annat odlingssubstrat

0602.90.50

Gröna krukväxter, 15 december–30 april, även i samplanteringar, med klump av jord eller
annat odlingssubstrat

0602.90.80

Andra, utan klump av jord eller annat odlingssubstrat

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och
lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnads
ändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604.10.00

Mossa och lavar

0604.91.91

Venushår (Adianthum) och asparagus 1 november–31 maj, friska

0604.91.92

Julgranar, friska

0604.91.99

Friska blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, utgö
rande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, andra
än venushår (Adianthum), asparagus och julgranar

0604.99.00

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, utgörande
varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, andra än friska

Kapitel 07: Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
0703

ex 0703.90.01

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller
kylda
Purjolök, 20 februari–31 maj, färsk eller kyld

0704

Kål, färsk eller kyld

0704.10.50

Broccoli, färsk eller kyld

0704.90.60

Kinesisk kål, färsk eller kyld

0704.90.94

Savoykål, 1 juli–30 november, färsk eller kyld

0704.90.96

Grönkål, 1 augusti–30 november, färsk eller kyld

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

0705 29 11

Frisésallat, 1 april–30 november, färsk eller kyld

0705 29 19

Cikoriasallat, annan än witloofcikoria och frisésallat, 1 april–30 november, färsk eller kyld

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0708.90.00

Andra baljfrukter än bönor och ärtor, färska eller kylda

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda
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Norsk tulltaxa

ex 0709.40.20

Varuslag

Bladselleri (blekselleri), 15 december–31 maj, färsk eller kyld

0709.70.10

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla 1 maj–30 september, färsk eller kyld

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0710.30.00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla, fryst

0710.80.10

Sparris och kronärtskockor, frysta

0710.80.40

Svampar, frysta

0710.80.94

Broccoli, fryst

0712

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

0712.20.00

Lök, torkad

0712.31.00

Svampar av släktet Agaricus, torkade

0712.32.00

Judasöron (Auricularia spp.), torkade

0712.33.00

Gelésvampar (Tremella spp.), torkade

0712.39.01

Tryffel, torkad

0712.39.09

Andra torkade svampar, andra än av släktet Agaricus

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade (1)

0713.31.00

Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek, torkade och skalade

0713.32.00

Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis), torkade och skalade

0713.33.00

Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.), torkade och skalade

0713.39.00

Torkade och skalade bönor, andra än bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna
radiata (L. Wilczek, adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) och trädgårdsbönor (Phaseolus
vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.)

0713.90.00

Torkade och skalade baljväxtfrön, andra än ärtor, kikärtor, bönor, linser, bondbönor och
hästbönor

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stameller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela
eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0714.10.90

Maniokrot (kassava), till annat än djurfoder

0714.20.90

Batater (sötpotatis), till annat än djurfoder

Kapitel 08: Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802.40.00

Kastanjer (Castanea spp.), färska eller torkade

0802.50.00

Pistaschmandel, färsk eller torkad

0802.60.00

Macadamianötter, färska eller torkade
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Norsk tulltaxa

Varuslag

0802.90.10

Pekannötter, färska eller torkade

0802.90.99

Andra nötter än mandel, hasselnötter, valnötter, kastanjer, pistaschmandel, macadamianötter,
pekannötter och pinjenötter, färska eller torkade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

0804.10.00

Dadlar, färska eller torkade

0804.20.10

Fikon, färska

0804.50.01

Guava, färsk eller torkad

0804.50.02

Mango, färsk eller torkad

0804.50.03

Mangostan, färsk eller torkad

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805.40.90

Grapefrukter (inbegripet pomelos), till annat än djurfoder, färska eller torkade

0805.90.90

Citrusfrukter, färska eller torkade, andra än apelsiner och pomeranser, mandariner (inbegripet
tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, grapefrukter (in
begripet pomelos), citroner och limefrukter, till annat än djurfoder

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0807.20.00

Papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808.20.60

Kvittenfrukter, färska

0809

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

0809.40.60

Slånbär, färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

0810.20.91

Björnbär, färska

0810.20.99

Mullbär och loganbär, färska

0810.40.90

Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium, färska, andra än lingon

0810.60.00

Durian, färska

0810.90.90

Annan frukt och andra bär än jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, tranbär, blåbär
och andra bär av släktet Vaccinium, kiwifrukter, durian, hjortron, krusbär, svarta, vita och
röda vinbär, färska

0811

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

0811.90.01

Lingon, frysta

0811.90.02

Hjortron, frysta

0811.90.04

Blåbär, frysta

0903

Matte
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Norsk tulltaxa

Varuslag

0903.00.00

Matte

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

0909.10.00

Anis och stjärnanis

0909.20.00

Koriander

0909.30.00

Spiskummin

0909.40.00

Kummin

0909.50.10

Fänkål

0909.50.20

Enbär

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

0910.30.00

Gurkmeja

0910.91.00

Blandningar enligt anmärkning 1 b till kapitel 9

0910.99.90

Andra kryddor än ingefära, saffran, gurkmeja, blandningar enligt anmärkning 1 b till kapitel 9,
lagerbär, lagerblad, sellerifrö och timjan

Kapitel 10: Spannmål
1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1008.30.90

Kanariefrö, till annat än djurfoder

Kapitel 11: Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn,
klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade,
bearbetade till flingor eller malda

1104.29.02

Bovete, bearbetad på annat sätt än valsad eller bearbetad till flingor, till annat än djurfoder

1104.29.04

Hirs, bearbetad på annat sätt än valsad eller bearbetad till flingor, till annat än djurfoder

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller
rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

1106.10.90

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, till annat än djurfoder

1106.30.90

Mjöl och pulver av produkter enligt kapitel 8, till annat än djurfoder

1108

Stärkelse; inulin

1108.11.90

Vetestärkelse utan innehåll av potatisstärkelse, till annat än djurfoder

1108.12.90

Majsstärkelse utan innehåll av potatisstärkelse, till annat än djurfoder

1108.14.90

Maniokstärkelse (kassavastärkelse) utan innehåll av potatisstärkelse, till annat än djurfoder

1108.19.10

Stärkelse för strykning

1108.19.90

Annan stärkelse än vetestärkelse, majsstärkelse, potatisstärkelse, maniokstärkelse och stärkelse
för strykning, utan innehåll av potatisstärkelse, till annat än djurfoder
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1108.20.90

Inulin, till annat än djurfoder

1109

Vetegluten, även torkat

1109.00.90

Vetegluten, till annat än djurfoder

Kapitel 12: Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt
bruk; halm och foderväxter
1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

1207.50.90

Senapsfrön, till annat än djurfoder

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1209.10.00

Sockerbetsfrön

1209.91.10

Gurk-, blomkåls-, morots-, lök-, persilje- och sallatsfrön

1209.91.91

Kålfrön

1209.91.99

Andra grönsaksfrön än gurk-, blomkåls-, morots-, lök-, persilje- och sallatsfrön

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1210.10.00

Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar

1210.20.01

Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar

1210.20.02

Lupulin

Kapitel 13: Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter
1302

Opium, vaniljoleoresin, annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, er
hållna ur vegetabiliska produkter

1302.11.00

Opium

1302.19.09

Andra växtsafter och växtextrakter än inbördes blandningar av växtextrakter av det slag som
används för tillverkning av drycker eller livsmedel, andra än växtsafter och växtextrakter från
aloe, kvassia (Quassia amara), manna, pyrethrum eller växtrötter som innehåller rotenon;
vaniljoleoresin

Kapitel 15: Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda
ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer
1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

1502.00.90

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503, till annat än
djurfoder

1503

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på
annat sätt beredda

1503.00.00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på
annat sätt beredda

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1504.10.20

Fiskleverolja, till annat än djurfoder, fasta fraktioner
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1504.20.40

Fiskfetter och fiskoljor samt fraktioner av sådana fetter, till annat än djurfoder, fasta fraktioner

1504.20.99

Fiskfetter och fiskoljor samt fraktioner av sådana fetter, till annat än djurfoder och andra än
fasta fraktioner

1504.30.21

Fetter av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter, till annat än djurfoder

1505

Ullfett och fettartade ämnen

1505.00.00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade

1506.00.21

Benfett, benolja och klövolja, till annat än djurfoder

1506.00.30

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter, andra än benfett, benolja
och klövolja, fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1506.00.99

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter, andra än benfett, benolja
och klövolja, andra än fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1507

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

1507.90.90

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, till annat än djurfoder

1508

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

1508.10.90

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1508.90.90

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, till annat än djurfoder

1511

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

1511.90.20

Palmolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

1512.11.90

Solrosolja och safflorolja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1512.19.90

Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade, till annat än djurfoder

1512.21.90

Bomullsfröolja, oraffinerad, till annat än djurfoder

1512.29.20

Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1512.29.99

Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, andra än fasta fraktioner, till annat än
djurfoder

1513

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

1513.11.90

Kokosolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1513.19.20

Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1513.19.99

Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, andra än fasta fraktioner, till annat än
djurfoder

L 327/11

SV

L 327/12

Norsk tulltaxa

Europeiska unionens officiella tidning

Varuslag

1513.21.90

Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, till annat än djurfoder

1513.29.20

Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade, fasta fraktioner, till
annat än djurfoder

1513.29.99

Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade, andra än fasta frak
tioner, till annat än djurfoder

1514

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

1514.19.90

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade, till
annat än djurfoder

1514.99.90

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, andra än sådana med låg halt
av erukasyra eller oraffinerade, till annat än djurfoder

1515

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

1515.11.90

Linolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1515.19.90

Linolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, till annat än djurfoder

1515.21.90

Majsolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1515.29.90

Majsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, till annat än djurfoder

1515.50.20

Sesamolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1515.50.99

Sesamolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, till annat än djurfoder

1515.90.70

Jojobaolja och fraktioner av denna olja, oraffinerade, till annat än djurfoder

1515.90.80

Jojobaolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, fasta fraktioner, till annat än djurfoder

1515.90.99

Jojobaolja och fraktioner av denna olja, raffinerade, andra än fasta fraktioner, till annat än
djurfoder

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

1516.10.20

Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, till annat än djurfoder, uteslutande
utvunna från fisk och havsdäggdjur

1516.10.99

Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, till annat än djurfoder, inte uteslutande
utvunna från fisk och havsdäggdjur

1516.20.99

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, till annat än djurfoder, andra än
hydrerad ricinolja

1517

Margarin; 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

1517.90.21

Ätbara blandningar av flytande vegetabiliska oljor, till annat än djurfoder

1517.90.98

Ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av
fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, andra än ätbara fetter eller oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516, andra än ätbara blandningar av flytande
vegetabiliska oljor, andra än ätbara blandningar av flytande animaliska och vegetabiliska oljor
som huvudsakligen består av vegetabiliska oljor, andra än ätbara blandningar och beredningar
av sådana slag som används som formsläppmedel, andra än sådana med en mjölkfetthalt av
mer än 10 viktprocent, till annat än djurfoder
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1518

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta,
oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum
eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt
nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor
eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

1518.00.31

Sickativerad olja, till annat än djurfoder

1518.00.41

Linolja, kokt, till annat än djurfoder

1518.00.99

Andra animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,
kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i
vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter
enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, andra än tungolja och andra liknande träoljor, oiticicaolja,
sickativerade oljor, kokt linolja och linoxyn, till annat än djurfoder

Kapitel 16: Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt, andra än korv och
liknande produkter och extrakter och safter av kött

1602.20.01

Av gås- eller anklever

1603

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

1603.00.10

Valköttextrakter

1603.00.20

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

Kapitel 17: Socker och sockerkonfektyrer
1701

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

1701.11.90

Socker från sockerrör, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder

1701.12.90

Socker från sockerbetor, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder

1701.91.90

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, annat än råsocker, med
tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder

1701.99.91

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, annat än råsocker, utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder, i bitar eller i pulverform

1701.99.95

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, annat än råsocker, inte i
bitar eller i pulverform, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder, i
detaljhandelsförpackningar med en vikt av högst 24 kg

1701.99.99

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, annat än råsocker, inte i
bitar eller i pulverform, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, till annat än djurfoder, i
bulk eller grossistförpackningar

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och
andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även
blandad med naturlig honung; sockerkulör

1702.90.40

Sockerkulör, till annat än djurfoder
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Kapitel 20: Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar
2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2003.20.00

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

2003.90.09

Svampar andra än av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
och ättiksyra, andra än odlade

2005

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

2005.40.03

Ärtor (Pisum sativum), beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte frysta utom enligt nr 2006, till annat än djurfoder

2005.91.00

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

2006

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

2006.00.10

Ingefära, konserverad med socker (avrunnen, glaserad eller kanderad)

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
annanstans

2008.19.00

Andra nötter och frön än jordnötter, inbegripet blandningar

ex 2008.92.09

Blandningar med frukter, bär och nötter, endast med ingredienser från kapitel 8

2008.99.02

Plommon, beredda eller konserverade på annat sätt

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2009.11.19

Apelsinsaft, fryst, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av högst 67

2009.11.99

Apelsinsaft, fryst, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i kärl som (med innehåll)
väger mindre än 3 kg, koncentrerad, med ett Brixtal av högst 67

2009.19.19

Apelsinsaft, inte fryst, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av mer
än 67

2009.19.99

Apelsinsaft, inte fryst, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, i kärl som (med
innehåll) väger mindre än 3 kg, med ett Brixtal av mer än 67

2009.31.91

Saft av annan citrusfrukt än apelsin och grapefrukt, med ett Brixtal av högst 20, i kärl som
(med innehåll) väger mindre än 3 kg, med tillsats av socker

2009.39.91

Saft av annan citrusfrukt än apelsin och grapefrukt, med ett Brixtal av mer än 20, i kärl som
(med innehåll) väger mindre än 3 kg, med tillsats av socker

2009.41.90

Ananassaft, med ett Brixtal av högst 20, i kärl som (med innehåll) väger mindre än 3 kg

2009.49.90

Ananassaft, med ett Brixtal av mer än 20, i kärl som (med innehåll) väger mindre än 3 kg

2009.80.94

Persikosaft eller aprikossaft
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Kapitel 21: Diverse ätbara beredningar
2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106.90.31

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar

Kapitel 23: Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel
2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar

2301.20.10

Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, till
djurfoder

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2309.10.11

Hundfoder i detaljhandelsförpackningar, med innehåll av kött eller slaktbiprodukter från land
djur, i lufttäta förpackningar

2309.10.12

Kattfoder i detaljhandelsförpackningar, med innehåll av kött eller slaktbiprodukter från land
djur, i lufttäta förpackningar

2309.90.11

Beredningar för djurfoder, med innehåll av kött eller slaktbiprodukter från landdjur, i lufttäta
förpackningar

(1) Dessa produkter importeras tullfritt. Norge förbehåller sig dock rätten att införa en tull om produkterna importeras som foder.
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BILAGA II
Tullkvoter vid import till Norge av produkter med ursprung i Europeiska unionen
Konsoliderade
tullkvoter
(årlig kvantitet i
ton)

Varav till
läggskvoter

Tullsats
inom
tullkvoten
(NOK/kg)

900 (1)

900

0

600 (1)

600

0

350

100

5

800 (1)

800

0

Ankbröst

100

100

30

0210 11 00 (2)

Skinka och bog, samt delar därav, med ben

400

200

0

0406

Ost och ostmassa

7 200 (3)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Blodmjöl, olämpligt som livsmedel

350

50

0

0701 90 22

Färskpotatis, 1 april–14 maj

2 500

2 500

0

0705 11 12/ 11 19

Isbergssallat, 1 mars–31 maj

400 (4)

400

0

Norsk tulltaxa

Varuslag

0201/0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

0201 10 00

Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller
andra oxdjur

0201 20 01

”Kompenserade” kvartsparter, dvs. framkvarts
parter och bakkvartsparter av samma djur som
uppvisas samtidigt

0201 20 02

Andra framkvartsparter

0201 20 03

Andra bakkvartsparter

0201 20 04

Pistolstyckade parter

0202 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

0202 20 01

”Kompenserade” kvartsparter, dvs. framkvarts
parter och bakkvartsparter av samma djur som
uppvisas samtidigt

0202 20 02

Andra framkvartsparter

0202 20 03

Andra bakkvartsparter

0202 20 04

Pistolstyckade parter

0203

Kött av svin

0203 11 10

Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva
slaktkroppar av tamsvin

0203 21 10

Kött av svin, fryst, hela eller halva slaktkroppar
av tamsvin

0206 41 00

Lever av svin, fryst

0207

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

0207 11 00

Av höns av arten Gallus domesticus, ostyckat,
färskt eller kylt

0207 12 00

Av höns av arten Gallus domesticus, ostyckat,
fryst

0207 24 00

Av kalkon, ostyckat, färskt eller kylt

0207 25 00

Av kalkon, ostyckat, fryst

ex 0207 35 00
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Konsoliderade
tullkvoter
(årlig kvantitet i
ton)

Varav till
läggskvoter

Tullsats
inom
tullkvoten
(NOK/kg)

2 200 (5) (6)

300

0

Durumvete

5 000 (7)

5 000

0

Höstråg, hybrid

1 000 (8)

1 000

0

1005 90 10

Majs, till djurfoder

10 000

10 000

0

1103 13 10

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn)
av majs, till djurfoder

10 000

10 000

0

1209 23 00

Svingelfrön

400 (9)

345

0

1209 24 00

Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.)

200 (9)

100

0

1601 00 00

Korv

400

200

0

1602 49 10

”Bacon crisp”

350

100

0

1602 50 01

Köttbullar

200

50

0

3 300 (5)

1 000

0

3 000 (4)

3 000

0

150 (5)

150

0

200 (5)

200

0

Norsk tulltaxa

Varuslag

0811 10 01/ 0811 10 09 Jordgubbar, även ångkokta eller kokta i vatten,
frysta
1001 10 00
ex 1002 00 00

2009 71 00/ 2009 79 00 Äppelsaft, inbegripet koncentrat
2005 20 91

Potatis, halvfabrikat för tillverkning av snacks

2009 80 10/ 2009 80 20 Svart vinbärssaft
ex 2009 80 99

Blåbärskoncentrat

(1) När WTO:s framtida avtal om jordbruk träder i kraft med nya tullkvoter för mest gynnad nation ska de bilaterala tullkvoterna till Norge
fasas ut i samma takt som infasningen av WTO-kvoterna för dessa produkter.
(2) Den ökade kvoten motsvarar tullnummer 02101100 vid tidpunkten för det ursprungliga medgivandet 2003.
3
( ) Det kommer inte längre att finnas några restriktioner för vilka typer av ostar som kan importeras till Norge.
(4) Norge förbehåller sig rätten att tillämpa slutanvändarkriterier: beredningsindustrin.
(5) Norge förbehåller sig rätten att tillämpa slutanvändarkriterier: frukt- och grönsakskonservindustrin.
(6) Sammanslagning av befintliga kvoter.
(7) Slutanvändarkriterier: produktion av pasta.
(8) Norge förbehåller sig rätten att tillämpa slutanvändarkriterier: för utsäde.
(9) Norge förbehåller sig rätten att tillämpa slutanvändarkriterier: endast för gräsmattor.
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BILAGA III
Nedsatta tullar vid import till Norge av produkter med ursprung i Europeiska unionen
Norsk tulltaxa

Varuslag

Ny värde tullsats

0209 00 00

Svinfett

0602 10 21

Begonia, alla arter

10 %

0602 10 24

Pelargonium

15 %

0602 90 62

Svartbräknar (Asplenium)

15 %

0602 90 67

Begonia, alla arter

30 %

0603 11 20

Rosor (1 april–31 oktober)

150 %

0603 14 20

Krysantemum (16 mars–14 december)

150 %
150 %

0603 19 10

Blandade buketter som innehåller blommor enligt varuko
derna 0603 1110–0603 14 20, men där dessa blommor
inte ger buketterna deras väsentliga karaktär (växter enligt
varukoderna 06.03.1921–06.03.1998 ska klassas under
sina respektive varunummer även om de ingår i sådana bu
ketter)

0603 19 92

Tulpan (Tulipa) (1 juni–30 april)

150 %

0603 19 93

Lilja (Lilium)

150 %

0603 19 94

Margerit (Argyranthemum) (1 maj–31 oktober)

150 %

0603 19 95

Slöjor (Gypsophila)

150 %

0603 19 96

Alströmeria (Alstroemeria)

150 %

ex 0707 00 90

Ny särskild tull
(NOK/kg)

10,50

Inläggningsgurka (1 januari–30 juni)

1,60

2008 99 01

Äpplen

5,75

2009 80 91

Hallonsaft

14,50

2009 80 92

Jordgubbssaft

14,50
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BILAGA IV
Tullfritt tillträde vid import till Europeiska unionen av produkter med ursprung i Norge
KN-nummer

Varuslag

Kapitel 2: Kött och ätbara slaktbiprodukter
0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

0208 90 70

Grodlår

Kapitel 5: Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt
kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

0511 99 39

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt
kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel; av andra slag än sperma av nötkreatur eller
andra oxdjur; andra än produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur, döda djur enligt kapitel 3; andra än senor, avklipp och liknande avfall av oberedda
hudar och skinn; andra än naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung; andra än råa

Kapitel 6: Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt
0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter
(inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0601 10 10

Hyacinter

0601 10 20

Narcisser

0601 10 30

Tulpaner

0601 10 40

Gladiolus

0601 10 90

Andra lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

0601 20 30

Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

0601 20 90

Andra lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602 90 10

Svampmycelium

0602 90 41

Skogsträd

0602 90 50

Andra frilandsplantor

0602 90 91

Blomväxter med knoppar eller blommor, med undantag av kaktusar

0602 90 99

Andra

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och
lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnads
ändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604 10 90

Mossa och lavar med undantag av renlav

0604 91 20

Julgranar

0604 91 40

Kvistar av barrträd
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KN-nummer

0604 99 90

Varuslag

Blad kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, gräs, friska, till buketter
eller annat prydnadsändamål (med undantag av julgranar och kvistar av barrträd)

Kapitel 7: Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
0703

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

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter

0704

Kål, färsk eller kyld

ex 0704 10 00

Broccoli, färsk eller kyld

0704 90 10

Vitkål och rödkål

0704 90 90

Kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter, färska eller kylda (förutom blomkål, broccoli,
brysselkål, vitkål och rödkål)

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

0705 29 00

Cikoriasallat, annan än witloofcikoria

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 90 00

Andra baljfrukter och baljväxtfrön än ärtor och bönor

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri)

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

071030.00

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

0710 80 61

Svampar av släktet Agaricus

0710 80 69

Andra svampar

0710 80 80

Kronärtskockor

0710 80 85

Sparris

ex 0710 80 95

Broccoli, fryst

0712

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

0712 20 00

Kepalök (vanlig lök)

0712 31 00

Svampar av släktet Agaricus

0712 32 00

Judasöron (Auricularia spp.)

0712 33 00

Gelésvampar (Tremella spp.)

0712 39 00

Tryffel och andra torkade svampar, andra än av släktet Agaricus

9.12.2011

SV

9.12.2011

Europeiska unionens officiella tidning

KN-nummer

Varuslag

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

0713 50 00

Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba var. equina och Vicia faba var.
minor)

0713.9000

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade (med undantag av ärtor, kikärtor,
bönor, linser, bondbönor och hästbönor)

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stameller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela
eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0714 10 91

Maniokrot (kassava), av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en
nettovikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skivade

0714 10 98

Maniokrot (kassava); andra

0714 20 10

Batater (sötpotatis); färska, hela, avsedda som livsmedel

0714 20 90

Batater (sötpotatis); andra

Kapitel 8: Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802 40 00

Kastanjer (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistaschmandlar

0802 60 00

Macadamianötter

0802 90 50

Pinjenötter

0802 90 85

Andra nötter än mandel, hasselnötter, valnötter, kastanjer, pistaschmandel, macadamianötter,
pekannötter och pinjenötter

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

0804 10 00

Dadlar

0804 20 10

Fikon, färska

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 40 00

Grapefrukter (inbegripet pomelos)

0805 90 00

Citrusfrukter, andra än apelsiner och pomeranser, mandariner (inbegripet tangeriner och
satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, grapefrukter (inbegripet pome
los), citroner och limefrukter

0806

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 10 (1)

Bordsdruvor

0806 10 90

Andra färska vindruvor

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808 20 90

Kvittenfrukter
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KN-nummer

Varuslag

0809

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

0809 40 90

Slånbär

0810

Annan frukt och andra bär, färska

0810 20 90

Björnbär, mullbär och loganbär

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 50

Bär av släktena Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum

0810 40 90

Tranbär, blåbär och andra bär av släktena Vaccinium, förutom bär av arterna Vaccinium vitisidaea, myrtillus, macrocarpon och corymbosum.

0810 60 00

Durian

0810 90 50

Svarta vinbär

0810 90 60

Röda vinbär

0810 90 70

Vita vinbär och krusbär, färska

0810 90 95

Frukt, färsk, ätbar (med undantag av nötter, bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado, guava,
mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, jackfrukter, litchip
lommon, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, citrusfrukter, druvor och me
lon)

0811

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

0811 90 95

Lingon, hjortron, blåbär, frysta

Kapitel 9: Kaffe, te, matte och kryddor
0904

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

0904 12 00

Peppar av släktet Piper, krossad eller malen

0904 20 10

Sötpaprika, varken krossad eller malen

0904 20 90

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, krossade eller malda

0905

Vanilj

0905 00 00

Vanilj

0907

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

0907 00 00

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

0910 20 90

Saffran, krossad eller malen

0910 91 90

Kryddblandningar, krossade eller malda

0910 99 33

Backtimjan (Thymus serpyllum), varken krossad eller malen

0910 99 39

Timjan (förutom krossad eller malen och backtimjan)

0910 99 50

Lagerblad
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KN-nummer

0910 99 99

Varuslag

Kryddor, krossade eller malda (förutom peppar av släktet Piper, frukter av släktena Capsicum
och Pimenta, vanilj, kanel, kanelknopp, kryddnejlikor, modernejlikor, muskot, muskotblomma,
kardemumma, anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin, enbär, ingefära, saff
ran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry, frö av bockhornsklöver och kryddblandningar)

Kapitel 11: Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn,
klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade,
bearbetade till flingor eller malda

1104 29 01

Korn, skalat

1104 29 03

Korn, skalat och klippt eller gröpat

1104 29 05

Korn, bearbetat till pärlgryn

1104 29 07

Korn, inte vidare bearbetat än gröpat

1104 29 09

Korn bearbetat på annat sätt (förutom skalat, klippt eller gröpat, bearbetat till pärlgryn och
inte vidare bearbetat än gröpat)

1104 29 11

Vete, skalat

1104 29 18

Spannmål, skalad (förutom korn, havre, majs, ris och vete)

1104 29 30

Spannmål, bearbetad till pärlgryn (förutom korn, havre, majs och ris)

1104 29 51

Vete, inte vidare bearbetat än gröpat

1104 29 55

Råg, inte vidare bearbetad än gröpad

1104 29 59

Spannmål, inte vidare bearbetad än gröpad (förutom korn, havre, majs, vete och råg)

1104 29 81

Vete bearbetat på annat sätt (förutom skalat, klippt eller gröpat, bearbetat till pärlgryn och
inte vidare bearbetat än gröpat)

1104 29 85

Råg bearbetad på annat sätt (förutom skalad, klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn och
inte vidare bearbetad än gröpad)

1104 29 89

Spannmål bearbetad på annat sätt (förutom skalad, klippt eller gröpad, bearbetad till pärlgryn
och inte vidare bearbetad än gröpad)

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller
rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

1106 10 00

Mjöl och pulver av ärtor, bönor, linser och andra torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

1106 30 10

Mjöl och pulver av bananer

1106 30 90

Mjöl och pulver av produkter enligt kapitel 8 ”ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av
citrusfrukter eller meloner” (förutom bananer)

1108

Stärkelse; inulin

1108 11 00

Vetestärkelse

1108 12 00

Majsstärkelse

1108 14 00

Maniokstärkelse (kassavastärkelse)
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KN-nummer

Varuslag

1108 19 10

Risstärkelse

1108 19 90

Stärkelse (annan än av vete, majs, potatis, maniok och ris)

1108 20 00

Inulin

1109

Vetegluten, även torkat

1109 00 00

Vetegluten, även torkat

Kapitel 12: Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt
bruk; halm och foderväxter
1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1209 10 00

Sockerbetsfrön

1209 91 10

Frön av kålrabbi (Brassica oleracea var. caulorapa och gongylodes L.), för utsäde

1209 91 30

Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva), för utsäde

1209 91 90

Grönsaksfrön (förutom kålrabbi, Brassica oleracea, var. caulorapa och gongylodes L.)

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1210 10 00

Humle, färsk eller torkad (varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar)

1210 20 10

Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberikad; lupulin

1210 20 90

Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar (inte lupinberikad)

Kapitel 13: Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter
1302

Opium, vaniljoleoresin, annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade,
erhållna ur vegetabiliska produkter

1302 19 05

Vaniljoleoresin

Kapitel 15: Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda
ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer
1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

1502 00 90

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter (med undantag av för industriellt bruk,
solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller
på annat sätt beredda)

1503

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller
på annat sätt beredda

1503 00 19

Solarstearin och oleostearin (med undantag av för industriellt bruk och emulgerade, blandade
eller på annat sätt beredda)

1503 00 90

Talgolja, oleomargarin och isterolja (med undantag av emulgerande, blandade eller på annat
sätt beredda och talgolja för industriellt bruk)

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade

1504 10 10

Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor, med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g,
även raffinerade (med undantag av kemiskt modifierade)

1504 10 99

Fiskfetter och fiskoljor samt flytande fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade
(med undantag av kemiskt modifierade och leveroljor)
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KN-nummer

Varuslag

1505

Ullfett och fettartade ämnen

1505 00 10

Rått ullfett

1507

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

1507 10 10

Sojabönolja, oraffinerad, även avslemmad, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag
av tillverkning av livsmedel)

1507 10 90

Sojabönolja, oraffinerad, även avslemmad, för annat än tekniskt eller industriellt bruk

1507 90 10

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk
(med undantag av kemiskt modifierade, oraffinerade och för tillverkning av livsmedel)

1507 90 90

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade (med undantag av för tekniskt eller
industriellt bruk, kemiskt modifierade och oraffinerade)

1508

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

1508 10 90

Jordnötsolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1508 90 10

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk
(med undantag av kemiskt modifierade, oraffinerade och för tillverkning av livsmedel)

1508 90 90

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade (med undantag av kemiskt modi
fierade, oraffinerade och för tekniskt eller industriellt bruk)

1509

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

1509 10 10

Jungfrubomolja som utvunnits ur oliver uteslutande genom mekaniska eller andra fysiska
processer under förhållanden som inte medför att oljan försämras

1509 10 90

Olivolja som utvunnits ur oliver uteslutande genom mekaniska eller andra fysiska processer
under förhållanden som inte medför att oljan försämras, obehandlad (med undantag av
jungfrubomolja)

1509 90 00

Olivolja och fraktioner av denna olja, som utvunnits ur oliver uteslutande genom mekaniska
eller andra fysiska processer under förhållanden som inte medför att oljan försämras (med
undantag av jungfrubomolja och 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
fraktioner enligt nr 1509

1510 00 10

Oraffinerade oljor

1510 00 90

Andra

1511

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

1511 10 90

Palmolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1511 90 11

Palmolja, fasta fraktioner, även raffinerad men inte kemiskt modifierad, i förpackningar med
en nettovikt av högst 1 kg

1511 90 19

Palmolja, fasta fraktioner, även raffinerad men inte kemiskt modifierad, i förpackningar med
en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt

1511 90 91

Palmolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade, för industriellt bruk (med undantag av tillverkning av livsmedel och oraffinerade)

1511 90 99

Palmolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
(med undantag av för industriellt bruk och oraffinerade)
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1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

1512 11 10

Solrosolja eller safflorolja, oraffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av
tillverkning av livsmedel

1512 11 91

Solrosolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1512 11 99

Safflorolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1512 19 10

Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av oraffinerade och för till
verkning av livsmedel)

1512 19 90

Solrosolja och safflorolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1512 21 10

Bomullsfröolja, oraffinerad, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning
av livsmedel

1512 21 90

Bomullsfröolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1512 29 10

Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av oraffinerade och för tillverkning av
livsmedel)

1512 29 90

Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
(med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1513

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

1513 11 10

Kokosolja, oraffinerad, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av
livsmedel

1513 11 91

Kokosolja, oraffinerad, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (för annat än tekniskt
och industriellt bruk)

1513 11 99

Kokosolja, oraffinerad, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på
annat sätt (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1513 19 11

Kokosolja, fasta fraktioner, även raffinerad men inte kemiskt modifierad, i förpackningar med
en nettovikt av högst 1 kg

1513 19 19

Kokosolja, fasta fraktioner, även raffinerad men inte kemiskt modifierad, i förpackningar med
en nettovikt av mer än 1 kg

1513 19 30

Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av livsmedel och
oraffinerade)

1513 19 91

Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av för tekniskt eller
industriellt bruk och oraffinerade)

1513 19 99

Kokosolja och flytande fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt (med
undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1513 21 10

Palmkärnolja och babassuolja, oraffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag
av tillverkning av livsmedel

1513 21 30

Palmkärnolja och babassuolja, oraffinerade, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
(för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1513 21 90

Palmkärnolja och babassuolja, oraffinerade, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg
eller förpackade på annat sätt (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1513 29 11

Palmkärnolja och babassuolja, fasta fraktioner, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

9.12.2011

SV

9.12.2011

Europeiska unionens officiella tidning

KN-nummer

Varuslag

1513 29 19

Palmkärnolja och babassuolja, fasta fraktioner, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt

1513 29 30

Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av
livsmedel och oraffinerade)

1513 29 50

Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av
för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1513 29 90

Palmkärnolja och babassuolja samt flytande fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade
på annat sätt (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1514

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

1514 11 10

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på mindre än två viktprocent), oraffinerad, för tekniskt eller industriellt bruk (med
undantag av tillverkning av livsmedel)

1514 11 90

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på mindre än två viktprocent), oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt
bruk)

1514 19 10

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på mindre än två viktprocent) och fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av
livsmedel och oraffinerad)

1514 19 90

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på mindre än två viktprocent) och fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffine
rade)

1514 91 10

Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på två viktprocent eller mer) samt senapsolja, oraffinerade, för tekniskt eller in
dustriellt bruk (med undantag av tillverkning av livsmedel)

1514 91 90

Rapsolja och rybsolja hög låg halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på två viktprocent eller mer) samt senapsolja, oraffinerade (för annat än tekniskt
eller industriellt bruk)

1514 99 10

Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på två viktprocent eller mer) samt senapsolja och fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av
tillverkning av livsmedel och oraffinerad)

1514 99 90

Rapsolja och rybsolja med hög halt av erukasyra (som ger en icke flyktig olja med en halt av
erukasyra på två viktprocent eller mer) samt senapsolja och fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk
och oraffinerade)

1515

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

1515 11 00

Linolja, oraffinerad

1515 19 10

Linolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för
tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av oraffinerade och för tillverkning av livs
medel)

1515 19 90

Linolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med
undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1515 21 10

Majsolja, oraffinerad, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av
livsmedel)

1515 21 90

Majsolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)
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1515 29 10

Majsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för
industriellt bruk (med undantag av oraffinerade och för tillverkning av livsmedel)

1515 29 90

Majsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med
undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1515 30 90

Ricinolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (för
annat än framställning av aminoundekansyra för användning vid tillverkning av syntetiska
textilfibrer eller plast)

1515 50 11

Sesamolja, oraffinerad, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av
livsmedel)

1515 50 19

Sesamolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1515 50 91

Sesamolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för
tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av oraffinerade)

1515 50 99

Sesamolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med
undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1515 90 29

Tobaksfröolja, oraffinerad (för annat än tekniskt eller industriellt bruk)

1515 90 39

Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
(med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk och oraffinerade)

1515 90 40

Icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, oraffi
nerade, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av livsmedel, soja
bönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja,
palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja,
sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, och tobaksfröolja)

1515 90 51

Icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor, i fast form, oraffinerade, i förpackningar med en
nettovikt av högst 1 kg (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk samt sojabönolja,
jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja,
babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja, sesamolja, jojo
baolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, och tobaksfröolja)

1515 90 59

Icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor, oraffinerade, i förpackningar med en nettovikt av
mer än 1 kg eller oraffinerade, flytande (med undantag av för tekniskt eller industriellt bruk
samt sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, koko
solja, palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsgroddolja, ricinolja,
tungolja, sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, och tobaksfröolja)

1515 90 60

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade (inte
kemiskt modifierade), för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning av
livsmedel; oraffinerade fetter och oljor; sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja,
safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja,
linolja, majsgroddolja, ricinolja, tungolja, sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japan
vax, och tobaksfröolja)

1515 90 91

Icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor och fraktioner av sådana fetter eller oljor, i fast
form, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, i förpackningar med en nettovikt av
högst 1 kg, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av för tekniskt
eller industriellt bruk och oraffinerade fetter och oljor)

1515 90 99

Icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor och fraktioner av sådana fetter eller oljor, i fast
form, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, i förpackningar med en nettovikt av
mer än 1 kg, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av för tekniskt
eller industriellt bruk och oraffinerade fetter och oljor)

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 10

Animaliska 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, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

1516 10 90

Animaliska 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, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt
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1516 20 91

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, i förpackningar med
en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av hydrerad ricinolja, s.k. opalvax, och vidare
bearbetade)

1516 20 95

Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett, makorefett, karapaolja eller babas
suolja samt fraktioner av sådana oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även
internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk, i förpackningar
med en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt (med undantag av tillverkning
av livsmedel)

1516 20 96

Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosolja samt fraktioner av dessa oljor (med
undantag av oljor enligt nr 15.16.2095); andra oljor och fraktioner av dessa oljor innehål
lande mindre än 50 viktprocent av fria fettsyror, i förpackningar med en nettovikt av mer än
1 kg eller förpackade på annat sätt (med undantag av palmkärnolja, illipeolja, kokosolja,
rapsolja och kopaivaolja samt oljor enligt nr 15.16.2095)

1516 20 98

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, i förpackningar med
en nettovikt av mer än 1 kg eller förpackade på annat sätt (med undantag av fetter och oljor
samt fraktioner av dessa, vidare bearbetade, hydrerad ricinolja samt nr 15.16.2095 och
15.16.2096)

1517

Margarin; 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

1517 90 91

Ätbara blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, med en mjölkfetthalt av högst 10
viktprocent (med undantag av oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även in
ternt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade och blandningar av
olivolja)

1517 90 99

Ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor och
ätbara fraktioner av olika fetter eller oljor, med en mjölkfetthalt av högst 10 viktprocent (med
undantag av blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, ätbara blandningar och bered
ningar av sådana slag som används som formsläppmedel och margarin i fast form)

1518

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,
kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i
vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter
enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter
eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

1518 00 31

Oätliga blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, oraffinerade, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av tillverkning
av livsmedel)

1518 00 39

Oätliga blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, för tekniskt eller industriellt bruk (med undantag av oraffinerade och för till
verkning av livsmedel)

1518 00 91

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,
kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i
vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter
enligt nr 1516

1518 00 95

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och
vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

Andra

Kapitel 16: Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
1602

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

1602 20 10

Gås- eller anklever

1603

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

1603 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, i
förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
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Kapitel 20: Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar
2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2003 20 00

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

2003 90 00

Svampar andra än av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
och ättiksyra

2005

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

2005 40 00

Ärtor (Pisum sativum), beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra,
inte frysta utom enligt nr 2006, till annat än djurfoder

2005 91 00

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

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
annanstans

2008 19 11

Kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamia
nötter, inbegripet blandningar innehållande guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (pa
paya), tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanöt
ter och makadamianötter av minst 50 viktprocent, beredda eller konserverade, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg (med undantag av konserverade med socker)

2008 19 13

Rostade mandlar och pistaschmandlar, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer
än 1 kg

2008 19 19

Andra nötter och frön, inbegripet blandningar, beredda eller konserverade, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg (med undantag av beredda eller konserverade
med ättika, konserverade med socker men inte lagda i sockerlag, sylter, frukt- och bärgeléer,
marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, jordnötter,
rostade mandlar och pistaschmandlar, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
[betelnötter], kolanötter och makadamianötter samt blandningar innehållande minst 50 vikt
procent tropiska nötter och tropiska frukter)

2008 19 91

Kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamia
nötter, inbegripet blandningar innehållande guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (pa
paya), tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter,
carambola, pitahaya, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanöt
ter och makadamianötter av minst 50 viktprocent, beredda eller konserverade, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans

2008 19 93

Rostade mandlar och pistaschmandlar, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av
högst 1 kg

2008 19 95

Rostade nötter, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag
av jordnötter, mandlar, pistaschmandlar, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
[betelnötter], kolanötter och makadamianötter)

2008 19 99

Andra nötter och frön, inbegripet blandningar, beredda eller konserverade, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av beredda eller konserverade
med ättika, konserverade med socker men inte lagda i sockerlag, sylter, frukt- och bärgeléer,
marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, jordnötter,
rostade nötter, kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter [betelnötter], kolanötter
och makadamianötter samt blandningar innehållande minst 50 viktprocent tropiska nötter
och tropiska frukter)

2008 92 12

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent
och med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 92 14

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent och en verklig alkoholhalt av högst
11,85 % mas (med undantag av blandningar av nötter, tropiska frukter eller tropiska frukter/
nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel 20
med ett nettoinnehåll av minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön)

9.12.2011

9.12.2011

SV

KN-nummer

Europeiska unionens officiella tidning

Varuslag

2008 92 16

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent
och med en verklig alkoholhalt av mer än 11,85 % mas

2008 92 18

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent och en verklig alkoholhalt av mer än
11,85 % mas (med undantag av blandningar av nötter, tropiska frukter eller tropiska frukter/
nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel 20
med ett nettoinnehåll av minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön)

2008 92 32

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, med tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas
(med undantag av med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent)

2008 92 34

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas (med undantag av med ett socker
innehåll av mer än 9 viktprocent och blandningar av nötter, tropiska frukter eller tropiska
frukter/nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till
kapitel 20 med ett nettoinnehåll av minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön)

2008 92 36

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, med tillsats av alkohol, med en verklig alkoholhalt av mer än 11,85 % mas
(med undantag av med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent)

2008 92 38

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, med tillsats av
alkohol, med en verklig alkoholhalt av mer än 11,85 % mas (med undantag av med ett
sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent och blandningar av nötter, tropiska frukter eller
tropiska frukter/nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och
8 till kapitel 20 med ett nettoinnehåll av minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön)

2008 92 51

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med tillsats av socker, löst liggande i förpack
ningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2008 92 59

Blandningar av frukt, bär, nötter och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats
av alkohol men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer
än 1 kg (med undantag av blandningar av tropiska frukter eller tropiska frukter och nötter av
de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel 20, innehål
lande minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön samt beredningar av müsli-typ base
rade på orostade spannmålsflingor enligt nr 19.04.2010)

2008 92 72

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med tillsats av socker, i vilka ingen enstaka
frukt utgör mer än 50 viktprocent av den totala vikten, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av högst 1 kg

2008 92 74

Blandningar av frukt och bär, i vilka ingen enstaka frukt utgör mer än 50 viktprocent av den
totala vikten, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med tillsats av socker,
löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av blandningar
av nötter, tropiska frukter eller tropiska frukter och nötter av de slag som anges i de
kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel 20, innehållande minst 50 viktpro
cent, jordnötter och andra frön samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spann
målsflingor enligt nr 19.04.2010)

2008 92 76

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med tillsats av socker, löst liggande i förpack
ningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag av blandningar i vilka ingen enstaka
frukt utgör mer än 50 viktprocent av frukternas totala vikt)

L 327/31

SV

L 327/32

KN-nummer

Europeiska unionens officiella tidning

Varuslag

2008 92 78

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol men med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst
1 kg (med undantag av blandningar av nötter, tropiska frukter eller tropiska frukter och
nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel
20, innehållande minst 50 viktprocent, jordnötter och andra frön, blandningar i vilka ingen
enstaka frukt utgör mer än 50 viktprocent av frukternas totala vikt samt beredningar av
müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor enligt nr 19.04.2010)

2008 92 92

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av 5 kg eller däröver

2008 92 93

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av 5 kg eller däröver, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av blandningar av nötter, tropiska
frukter eller tropiska frukter och nötter av de slag som anges i de kompletterande anmärk
ningarna nr 7 och 8 till kapitel 20, innehållande minst 50 viktprocent, jordnötter och andra
frön samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor enligt
nr 19.04.2010)

2008 92 94

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av 4,5 kg eller däröver men under 5 kg

2008 92 96

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av 4,5 kg eller däröver
men under 5 kg, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av bland
ningar av nötter, tropiska frukter eller tropiska frukter och nötter av de slag som anges i de
kompletterande anmärkningarna nr 7 och 8 till kapitel 20, innehållande minst 50 viktpro
cent, jordnötter och andra frön samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spann
målsflingor enligt nr 19.04.2010)

2008 92 97

Blandningar av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpp
len, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya,
inbegripet blandningar innehållande minst 50 viktprocent av dessa frukter samt kokosnötter,
cashewnötter, paranötter, arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter, beredda
eller konserverade, utan tillsats av alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av under 4,5 kg

2008 92 98

Blandningar av frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av
alkohol eller socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av under 4,5 kg, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av blandningar av nötter, tropiska
frukter av de slag som anges i den kompletterande anmärkningen nr 7 till kapitel 20, jord
nötter och andra frön samt beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor
enligt nr 19.04.2010)

2008 99 45

Plommon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med tillsats av socker, löst
liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg

2008 99 67

Frukt, bär och andra växtdelar, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol men med
tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg (med undantag
av konserverade med socker men inte lagda i sockerlag, sylter, frukt- och bärgeléer, marme
lader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, nötter, jordnötter
och andra frön, ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor, jordgubbar och
smultron, ingefära, guava, mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cas
hewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pita
haya)

2008 99 72

Plommon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol eller socker, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av 5 kg och däröver

2008 99 78

Plommon, beredda eller konserverade, utan tillsats av alkohol eller socker, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av mindre än 5 kg

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2009 11 91

Apelsinsaft, fryst, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto
av högst 30 euro och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent (utan
tillsats av alkohol)
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2009 11 99

Apelsinsaft, fryst, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, även med tillsats av socker eller
andra sötningsmedel (utan tillsats av alkohol, annan än med ett värde per 100 kg netto av
högst 30 euro och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent)

2009 19 11

Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 30 euro, även med tillsats av socker eller andra sötningsmedel (utan tillsats av alkohol
och inte fryst)

2009 19 19

Apelsinsaft, ojäst, med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
mer än 30 euro, även med tillsats av socker eller andra sötningsmedel (utan tillsats av alkohol
och inte fryst)

2009 31 11

Saft av annan citrusfrukt, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C, med ett värde per
100 kg netto av mer än 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol, annan än
blandningar, apelsinsaft och grapefruktsaft)

2009 31 51

Citronsaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol)

2009 31 91

Saft av annan citrusfrukt, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C, med ett värde per
100 kg netto av högst 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol, annan än
blandningar, citronsaft, apelsinsaft och grapefruktsaft)

2009 39 91

Saft av annan citrusfrukt, ojäst, med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67 vid 20 °C, med
ett värde per 100 kg netto av högst 30 euro, med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30
viktprocent (utan tillsats av alkohol, annan än blandningar, citronsaft, apelsinsaft och grape
fruktsaft)

2009 41 10

Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
mer än 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol)

2009 41 91

Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol)

2009 41 99

Ananassaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 20 vid 20 °C (utan tillsats av socker eller alkohol)

2009 80 11

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 22 euro, även med tillsats av socker eller andra sötningsmedel (utan tillsats av alkohol)

2009 80 19

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
mer än 22 euro, även med tillsats av socker eller andra sötningsmedel (utan tillsats av
alkohol)

2009 80 34

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst,
utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal
av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av högst 30 euro (med undantag av
blandningar)

2009 80 35

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg
netto av högst 30 euro (med undantag av blandningar och saft av citrusfrukter, guava,
mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor,
äpple och päron)

2009 80 36

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst,
även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett Brixtal av mer än 67 vid
20 °C, med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 euro (med undantag av med tillsats av
alkohol och blandningar)

2009 80 38

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel,
med ett Brixtal av mer än 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 euro
(med undantag av med tillsats av alkohol, blandningar och saft av citrusfrukter, guava,
mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor in
begripet druvmust, äpple och päron)

2009 80 50

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av mer
än 18 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol)

2009 80 61

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 18 euro, med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent (utan tillsats av
alkohol)
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2009 80 63

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
högst 18 euro, med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent (utan tillsats av
alkohol)

2009 80 69

Päronsaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C (utan tillsats av socker eller alkohol)

2009 80 71

Körsbärssaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av
mer än 30 euro, med tillsats av socker (utan tillsats av alkohol)

2009 80 73

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst, med
ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 euro, med
tillsats av socker (med undantag av blandningar och med tillsats av alkohol)

2009 80 79

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde
per 100 kg netto av mer än 30 euro, med tillsats av socker (med undantag av blandningar,
med tillsats av alkohol och saft av citrusfrukter, guava, mango, mangostan, melonträdfrukter
[papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passions
frukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor inbegripet druvmust, äpple, päron och
körsbär)

2009 80 85

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst, med
ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av högst 30 euro, med ett
innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent (med undantag av blandningar och med
tillsats av alkohol)

2009 80 86

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde
per 100 kg netto av högst 30 euro, med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 vikt
procent (med undantag av blandningar, med tillsats av alkohol och saft av citrusfrukter,
guava, mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplom
mon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor
inbegripet druvmust, äpple och päron)

2009 80 88

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst, med
ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde per 100 kg netto av högst 30 euro, med ett
innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent (med undantag av blandningar och med
tillsats av alkohol)

2009 80 89

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C, med ett värde
per 100 kg netto av högst 30 euro, med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent
(med undantag av blandningar, med tillsats av alkohol och saft av citrusfrukter, guava,
mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor in
begripet druvmust, äpple och päron)

2009 80 95

Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C
(utan tillsats av socker eller alkohol)

2009 80 96

Körsbärssaft, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C (utan tillsats av socker eller alkohol)

2009 80 97

Saft av guava, mango, mangostan, melonträdfrukter (papaya), tamarinder, cashewäpplen, lit
chiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, ojäst, med
ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C (utan tillsats av socker eller alkohol)

2009 80 99

Saft av frukt, bär eller grönsaker, ojäst, med ett Brixtal av högst 67 vid 20 °C (utan tillsats av
socker eller alkohol samt med undantag av blandningar och saft av citrusfrukter, guava,
mango, mangostan, melonträdfrukter [papaya], tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon,
jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola, pitahaya, ananas, tomat, druvor in
begripet druvmust, äpple, päron, körsbär och bär av arten Vaccinium macrocarpon)

(1) Ingångsprissystemet har behållits.
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BILAGA V
Tullkvoter vid import till Europeiska unionen av produkter med ursprung i Norge

KN-nummer

Varuslag

0406

Ost och ostmassa

0810 20 10

Färska hallon

2005 20 20

Konsoliderade
tullkvoter
(årlig kvantitet i ton)

Varav
tilläggskvantiteter

7 200 (1)

Tullsats inom
tullkvoten
(EUR/kg)

3 200

0

400

400

0

Potatis i tunna skivor, friterade eller stekta,
med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta
förpackningar och lämpliga för omedelbar
förtäring

200

200

0

Ex 0809 20 05

Körsbär, färska (2)

900

0

0

2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
2309 10 90

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpack
ningar

13 000

13 000

0

(1) Tullkvoten på 7 200 ton ost för import till Europeiska unionen ska gälla för alla typer av ost.
(2) Kvotperioden är förlängd från 16 juli–31 augusti till 16 juli–15 september.
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B. Skrivelse från Konungariket Norge
(Adressat)
Jag har äran att bekräfta emottagandet av Ert brev av dagens datum, av följande ordalydelse:

”Jag får härmed hänvisa till förhandlingarna om bilateral handel med jordbruksprodukter mellan
Europeiska unionen och Konungariket Norge, som slutfördes den 28 januari 2010.
En ny förhandlingsomgång om handeln med jordbruksprodukter mellan Europeiska kommissionen och
Norge, på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet),
genomfördes i syfte att främja successiv liberalisering av handeln med jordbruksprodukter mellan
Europeiska unionen och Norge (parterna), på basis av förmånsbehandling och till ömsesidig nytta.
Förhandlingarna genomfördes systematiskt, med vederbörlig hänsyn till utvecklingen av parternas
respektive jordbrukspolitik och övriga omständigheter, inberäknat utvecklingen av bilateral handel,
samt handelsvillkor med andra handelspartner runt om i världen.
Jag bekräftar härmed att resultatet av förhandlingarna är som följer:
1.
Norge förbinder sig att ge tullfritt tillträde för de produkter som anges i bilaga I med ursprung i
Europeiska unionen.
2.
Norge förbinder sig att införa tullkvoter för de produkter som anges i bilaga II med ursprung i
Europeiska unionen.
3.
Norge förbinder sig att minska importtullarna för de produkter som anges i bilaga III med
ursprung i Europeiska unionen.
4.
Europeiska unionen förbinder sig att ge tullfritt tillträde för de produkter som anges i bilaga IV
med ursprung i Norge.
5.
Europeiska unionen förbinder sig att införa tullkvoter för de produkter som anges i bilaga V med
ursprung i Norge.
6.
De tullnummer som anges i bilagorna I–V syftar på de tullnummer som var tillämpliga på
parterna den 1 januari 2009.
7.
När Världshandelsorganisationens (WTO) framtida avtal om jordbruk träder i kraft med nya
tullkvoter för mest gynnad nation ska de bilaterala tullkvoterna för import till Norge på 600 ton
fläskkött, 800 ton fågelkött och 900 ton nötkött, enligt bilaga II, fasas ut i samma takt som infas
ningen av WTO-kvoterna för dessa produkter.
8.
Parterna är överens om att snarast möjligt befästa samtliga bilaterala medgivanden (de som redan
finns och de som fastställs i denna skriftväxling) i en ny skriftväxling, som ska ersätta de befintliga
bilaterala jordbruksavtalen.
9.
Bestämmelserna om ursprung när det gäller genomförandet av de medgivanden som anges i
bilagorna I–V fastställs i bilaga IV till skriftväxlingen av den 2 maj 1992. Bilaga II till protokoll 4 till
EES-avtalet ska dock tillämpas i stället för tillägget till bilaga IV till skriftväxlingen av den 2 maj 1992.
10.
Parterna kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att de förmåner som de beviljar varandra
inte äventyras av andra importbegränsande åtgärder.

9.12.2011

9.12.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.
Parterna är överens om att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att tullkvoterna förvaltas
på ett sådant sätt att import kan ske regelbundet och att de importkvantiteter parterna har enats om
verkligen kan importeras.
12.
Parterna är överens om att sträva efter att främja handel med produkter med geografisk be
teckning. Parterna är överens om att inleda ytterligare bilaterala diskussioner med syfte att bättre förstå
respektive lagstiftnings- och registreringsförfaranden, för att hitta sätt att förbättra skyddet av respektive
geografiska beteckningar i deras territorier och undersöka möjligheten att upprätta ett bilateralt avtal
för detta ändamål.
13.
Parterna är överens om att regelbundet utbyta information om vilka produkter som det har
handlats med, förvaltningen av tullkvoterna, prisuppgifter och annan användbar information när det
gäller deras respektive hemmamarknader och genomförandet av resultatet av dessa förhandlingar.
14.
Samråd ska äga rum på begäran av endera parten i varje tänkbar fråga som har att göra med
resultatet av dessa förhandlingar. Om svårigheter uppstår vid genomförandet av dessa resultat ska
samråd hållas så snart som möjligt för att anta lämpliga korrigerande åtgärder.
15.
Parterna noterar att de norska tullmyndigheterna avser att se över strukturen i kapitel 6 i den
norska tulltaxan. Samråd kommer att hållas med Europeiska kommissionen om de bilaterala för
månerna påverkas av denna översyn. Parterna är överens om att detta kommer att vara en teknisk
formalitet.
16.
Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande att fortsätta sina ansträngningar att uppnå successiv
liberalisering av handeln med jordbruksprodukter i enlighet med artikel 19 i EES-avtalet. Parterna är
därför överens om att se över handelsvillkoren för jordbruksprodukter på nytt om två år, för att
undersöka möjliga medgivanden.
17.
När det gäller den befintliga tullkvoten på 4 500 ton ost för import till Norge är parterna
överens om att den befintliga förvaltningen av tullkvoten, som bygger på historiska rättigheter och
principen om nya aktörer, bör ersättas av ett förvaltningssystem som bygger på exempelvis licenser
eller ’först till kvarn’-principen snarare än auktioner. Villkoren för detta system ska fastställas av de
norska myndigheterna efter samråd med Europeiska kommissionen i syfte att uppnå samförstånd, för
att säkerställa att tullkvoterna förvaltas på ett sådant sätt att import kan ske regelbundet och att de
importkvantiteter som parterna har enats om verkligen kan importeras. Den nuvarande förvaltningen
som bygger på en förteckning över ost, enligt skriftväxlingen av den 11 april 1983, ska avskaffas.
Parterna är överens om att förvaltningen av den nya tullkvoten på 2 700 ton ost för import till Norge
ska omfattas av ett auktionssystem. Förvaltningen genom auktioner ska ses över enligt föregående
punkter. I synnerhet ska kvotuppfyllnaden och auktionsavgifterna utvärderas.
Tullkvoterna på 7 200 ton ost för import till Europeiska unionen och Norge ska gälla för alla typer av
ost.
18.
Om EU utvidgas ytterligare ska parterna utvärdera hur den bilaterala handeln påverkas, i syfte
att anpassa de bilaterala förmånerna så att den befintliga förmånshandeln mellan Norge och de
anslutande länderna kan fortsätta.
Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den
dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras.”
Jag bekräftar härmed att Konungariket Norges regering godkänner innehållet i Er skrivelse.
Högaktningsfullt
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Utferdiget i Brussel, den
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,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
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