EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 10.12.2007
KOM(2007) 779 slutlig
2007/0274 (ACC)

Förslag till
RÅDETS BESLUT
om gemenskapens ståndpunkt till anpassningarna av bilagorna 1 och 2 till avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet
om handel med jordbruksprodukter

(framlagt av kommissionen)
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MOTIVERING
Bilagorna 1 och 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet
behöver ändras för att ta hänsyn till den förmånshandel med jordbruksprodukter mellan
Schweiz och Bulgarien och Rumänien som förekom före den senaste utvidgningen av
Europeiska unionen. Genom denna ändring konsolideras de autonoma tullkvoter som redan
öppnats i detta syfte1. Dessa bilagor behöver även ändras för att genom avtalet konsolidera
den förmånshandel med korv och vissa köttprodukter som öppnats autonomt2.
Rådet uppmanas besluta om den gemensamma ståndpunkt som ska antas inom gemensamma
jordbrukskommittén beträffande de bilaterala handelsmedgivandena i bilagorna 1 och 2 till
avtalet.
Åtgärden medför inte någon ändring av utgifterna enligt gemenskapens budget. På
intäktssidan väntas den inte få några finansiella konsekvenser.
Gemensamma jordbrukskommitténs beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
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Rådets förordning (EG) nr …/.., EUT L …, …, s. …
Rådets förordning (EG) nr …/.., EUT L …, …, s. …
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2007/0274 (ACC)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om gemenskapens ståndpunkt till anpassningarna av bilagorna 1 och 2 till avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet
om handel med jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133
jämförd med artikel 300.2 andra stycket,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Genom artikel 5.2 första stycket i rådets och, i fråga om jordbruksavtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom
av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet3 fastställs
att gemenskapens ståndpunkt i gemensamma jordbrukskommittén ska antas av rådet
på förslag av kommissionen.

(2)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel
med jordbruksprodukter4 (nedan kallat avtalet) trädde i kraft den 1 juni 2002.

(3)

Genom artikel 6 i detta avtal inrättas en gemensam jordbrukskommitté som ska
ansvara för avtalets förvaltning och korrekta tillämpning.

(4)

Enligt artikel 11 i avtalet får gemensamma jordbrukskommittén besluta om ändringar
av bilagorna 1 och 2 till avtalet.

(5)

Efter Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och
konsolideringen av den bilaterala förmånshandeln med korv och vissa köttprodukter
enligt det godkända protokoll som paraferades av gemenskapen och Schweiz den 2
maj 2007 bör rådet besluta om den ståndpunkt som ska antas inom gemensamma
jordbrukskommittén till anpassningarna av de bilaterala handelsmedgivandena i
bilagorna 1 och 2 till avtalet.

3

EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.
EGT L 114, 30.4.2002, s. 132, senast ändrat genom gemensamma jordbrukskommitténs beslut nr
1/2007 (EUT L 173, 3.7.2007, s. 31).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Den ståndpunkt som ska antas av gemenskapen inom den gemensamma jordbrukskommitté
som inrättats genom artikel 6 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet om handel med jordbruksprodukter beträffande anpassningarna av de bilaterala
handelsmedgivandena i bilagorna 1 och 2 till avtalet för att ta hänsyn till Bulgariens och
Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och konsolideringen av förmånshandeln med
korv och vissa köttprodukter ska bygga på det förslag till gemensamma jordbrukskommitténs
beslut som bifogas detta beslut.
Artikel 2
Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att underteckna avtalet på Europeiska
gemenskapens vägnar.
Utfärdat i Bryssel den […]

På rådets vägnar
Ordförande
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BILAGA
Beslut av gemensamma jordbrukskommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter,
beträffande anpassning av bilagorna 1 och 2

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska
edsförbundet, å andra sidan, om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat avtalet), särskilt
artikel 11, och
av följande skäl:
(1)

Avtalet trädde i kraft den 2 juni 2002 och omfattar bland annat bilagorna 1 och 2 som
avser bilaterala handelsmedgivanden som beviljats av Schweiziska edsförbundet
respektive Europeiska gemenskapen (nedan kallade parterna).

(2)

Den 1 januari 2007 utvidgades Europeiska unionen genom Bulgariens och Rumäniens
anslutning. Parterna var eniga om att anpassa de bilaterala handelsmedgivandena
enligt principen att handeln enligt de bilaterala förmånsordningarna mellan Europeiska
unionens båda nya medlemsstater och Schweiz i allt väsentligt bör upprätthållas
ömsesidigt. Parterna har, som en autonom övergångsåtgärd, fattat beslut i syfte att
säkerställa oavbrutna handelsflöden under den mellanliggande perioden.

(3)

Parterna var även eniga om att genom avtalet konsolidera den bilaterala
förmånshandeln med korv och vissa köttprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga 1 och bilaga 2 till avtalet ska ersättas med bilaga 1 respektive bilaga 2 till detta beslut.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den ………….
Undertecknat i Bryssel den
På gemensamma jordbrukskommitténs vägnar
Delegationscheferna

Chefen för Europeiska kommissionens delegation

Chefen för Schweiz delegation

Den gemensamma jordbrukskommitténs sekreterare
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BILAGA 1
SCHWEIZ' MEDGIVANDEN
Schweiz beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i gemenskapen som anges
nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvantitet:
Schweiziskt
tulltaxenumme
r

Tullsats i
CHF/100 kg
brutto

Beskrivning

Årlig kvantitet

(ton, nettovikt)

0101 90 95

Levande hästar (utom renrasiga avelsdjur och djur för slakt) (uttryckt i djurenheter)

0

0204 50 10

Kött av get, färskt, kylt eller fryst

40

100

0207 14 81

Bröst av höns av arten Gallus domesticus, frysta

15

2 100

0207 14 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus, inklusive lever (utom
bröst), frysta

15

1 200

0207 27 81

Bröst av kalkon, frysta

15

800

0207 27 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av kalkon, inklusive lever (utom bröst), frysta

15

600

100 djurenheter

0207 33 11

Ankor, ostyckade, frysta

15

700

0207 34 00

Fet gås-, ank- eller pärlhönslever, färsk eller kyld

9.5

20

0207 36 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av anka, gås eller pärlhöns, frysta (utom fet gås-, ank- eller
pärlhönslever)

15

100

0208 10 00

Kött och ätbara slaktbiprodukter av kanin eller hare, färska, kylda eller frysta

11

1 700

0208 90 10

Kött och ätbara slaktbiprodukter av vilt, färska, kylda eller frysta (utom av hare och vildsvin)

0

100

ex 0210 11 91
ex 0210 19 91

Skinka och bog, samt delar därav, med ben: av svin (andra än vildsvin), saltat eller i saltlake, torkat
eller rökt

Fri

1 000 (1)

Fläskkotlett utan ben, i saltlake och rökt

Fri

Torkat kött av nötkreatur eller andra oxdjur

Fri

200 (2)

ex 0407 00 10

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

47

150

ex 0409 00 00

Naturlig akaciehonung

8

200

ex 0409 00 00

Annan naturlig honung (utom akacia)

26

50

0602 10 00

Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

Fri

Obegränsad

0602 20 11
0602 20 19
0602 20 21
0602 20 29

Plantor i form av grundstam av kärnfrukter (från fröstam eller förökningsmaterial)
– ympade/okulerade, barrotade
– ympade/okulerade, med rotklump
– ej ympade/okulerade, barrotade
– ej ympade/okulerade, med rotklump

Fri

(3)

0602 20 31
0602 20 39
0602 20 41
0602 20 49

Plantor i form av grundstam av stenfrukter (från fröstam eller förökningsmaterial)
– ympade/okulerade, barrotade
– ympade/okulerade, med rotklump
– ej ympade/okulerade, barrotade
– ej ympade/okulerade, med rotklump

Fri

(3)

0602 20 51
0602 20 59

Andra plantor än plantor i form av grundstam av kärnfrukter eller stenfrukter (från fröstam eller
förökningsmaterial) av fruktträd
barrotade
– andra än barrotade

Fri

Obegränsad

0602 20 71
0602 20 72

Fruktträd och bärbuskar av ätbara sorter, barrotade
– av kärnfrukter
– av stenfrukter

Fri

(3)

0602 20 79

– av andra träd än av kärnfrukter och stenfrukter

Fri

Obegränsad

0602 20 81
0602 20 82

Fruktträd och bärbuskar av ätbara sorter, med rotklump
– av kärnfrukter
– av stenfrukter

Fri

(3)

0602 20 89

– av andra träd än av kärnfrukter och stenfrukter

Fri

Obegränsad

0602 30 00

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

Fri

Obegränsad

Rosor, även ympade/okulerade:
– vildrosor och vildrosor på stam
andra än vildrosor och vildrosor på stam
– barrotade
– andra än barrotade, med rotklump

Fri

Obegränsad

0210 20 10

0602 40 10
0602 40 91
0602 40 99
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Schweiziskt
tulltaxenumme
r

Tullsats i
CHF/100 kg
brutto

Beskrivning

Årlig kvantitet

(ton, nettovikt)

Plantor (från fröstam eller förökningsmaterial) av nyttoväxter, Svampmycelium:
– köksväxtplantor och prefabricerad gräsmatta i rullar
0602 90 11
0602 90 12
0602 90 19

– svampmycelium
– andra än köksväxtplantor, prefabricerad gräsmatta i rullar och svampmycelium

0602 90 91
0602 90 99

Andra levande växter (inbegripet rötter):
– barrotade
– andra än barrotade, med rotklump

0603 10 31

Nejlikor, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

0603 10 41

Rosor, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

Fri

Obegränsad

Fri

Obegränsad

Fri

1 000

0603 10 51
0603 10 59

Snittblommor och blomknoppar (av andra slag än nejlikor och rosor) till buketter eller annat
prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober:
– vedartade
– andra än vedartade

0603 10 71

Tulpaner, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april

Fri

Obegränsad

0603 10 91
0603 10 99

Snittblommor och blomknoppar (av andra slag än tulpaner och rosor) till buketter eller annat
prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april:
– vedartade
– andra än vedartade

Fri

Obegränsad

Fri

10 000

0702 00 90

Tomater, färska eller kylda:
– körsbärstomater:
– från 21 oktober till 30 april
Peretti-tomater (avlånga):
– från 21 oktober till 30 april
– andra tomater, med en diameter på 80 mm eller mer (bifftomater):
– from 21 October to 30 April
annan.
– från 21 oktober till 30 april

0705 11 11

Isbergssallat utan ytterblad:
– 1 januari till sista februari

Fri

2 000

0705 21 10

Witloofcikoria, färsk eller kyld:
– 21 maj - 30 september

Fri

2 000

0707 00 10

Gurkor, till sallad, under tiden 21 oktober - 14 april

5

200

0707 00 30

Gurkor för konservering av en längd på > 6 cm men =< 12 cm, färska eller kylda, under tiden 21
oktober–14 april

5

100

0707 00 31

Gurkor för konservering av en längd på > 6 cm men =< 12 cm, färska eller kylda, under tiden 15
april–20 oktober

5

2 100

0707 00 50

Små gurkor, s.k. cornichons, färska eller kylda

3.5

800

0709 30 10

Auberginer, färska eller kylda
– från 16 oktober till 31 maj

Fri

1 000

Fri

Obegränsad

2.5

Obegränsad

0702 00 10
0702 00 20
0702 00 30

0709 51 00
0709 59 00
0709 60 11

Paprika, färsk eller kyld
– 1 november - 31 mars

0709 60 12

Paprika, färsk eller kyld, 1 april–31 oktober

5

1 300

0709 90 50

Zucchini (inklusive zucchiniblommor), färska eller kylda:
– från 31 oktober till 19 april

Fri

2 000

Svampar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

Fri

Obegränsad

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

0

150

0712 20 00

Kepalök (vanlig lök), torkad, även i bitar, skivad eller krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd

0

100

0713 10 11

Ärter (Pisum sativum), torkade, skalade, ej sönderdelade eller bearbetade, för användning som foder

Rabatt med 0,9 av
tillämplig tullsats

1 000

0713 10 19

Ärter (Pisum Sativum), torkade, skalade, ej sönderdelade eller bearbetade (ej inbegripet ärter avsedda att
användas som foder, för teknisk användning eller för framställning av öl)

0

1 000

ex 0710 80 90
0711 90 00
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Svampar, färska eller kylda, av släktet Agaricus eller andra, utom tryffel
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Schweiziskt
tulltaxenumme
r

Tullsats i
CHF/100 kg
brutto

Beskrivning

Årlig kvantitet

(ton, nettovikt)

0802 21 90
0802 22 90

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade:
– med skal, ej avsedda att användas som foder eller för framställning av olja
– skalade, ej avsedda att användas som foder eller för framställning av olja

Fri

0802 32 90

Nötter

Fri

100

Pinjenötter, färska eller torkade

Fri

Obegränsad

0805 10 00

Apelsiner och pomeranser, färska och torkade

Fri

Obegränsad

0805 20 00

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); clementiner, wilkings och liknande citrushybrider,
färska eller torkade

Fri

Obegränsad

0807 11 00

Vattenmeloner, färska

Fri

Obegränsad

0807 19 00

Meloner, färska, andra än vattenmeloner

Fri

Obegränsad

Fri

2 100

0

600

ex 0802 90 90

Obegränsad

0809 10 91

Aprikoser, färska, i lös vikt:
– 1 september - 30 juni
andra förpackningar:
– 1 september - 30 juni

0809 40 13

Plommon, färska, i lös vikt, under tiden 1 juli–30 september

0810 10 10

Jordgubbar och smultron, färska, 1 september–14 maj

Fri

10 000

0810 10 11

Jordgubbar och smultron, färska, 15 maj–31 augusti

0

200

0810 20 11

Hallon, färska, 1 juni–14 september

0

250

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

Fri

Obegränsad

ex 0811 10 00

Jordgubbar och smultron, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel, ej förpackade för detaljhandelsförsäljning, avsedda för industrin

10

1 000

ex 0811 20 90

Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta,
med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, ej förpackade för
detaljhandelsförsäljning, avsedda för industrin

10

1 200

0811 90 10

Blåbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

0

200

0811 90 90

Ätliga frukter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel (utom jordgubbar och smultron, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär,
krusbär, blåbär och tropiska frukter)

0

1 000

0809 10 11

0904 20 90

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

0910 20 00

Saffran

1001 90 40

0

150

Fri

Obegränsad

Vete samt blandsäd av vete och råg (utom durumvete), denaturerad, avsedd som foder

Rabatt med 0,6 av
tillämplig tullsats

50 000

1005 90 30

Majs avsedd som foder

Rabatt med 0,5 av
tillämplig tullsats

13 000

1509 10 91
1509 10 99

Olivolja, jungfruolja, ej avsedd som foder
–i glasbehållare innehållande högst 2 l
— i glasbehållare innehållande mer än 2 l, eller i andra behållare

60.60 (4)
86.70 (4)

Obegränsad
Obegränsad

1509 90 91
1509 90 99

Olivolja samt fraktioner av sådan olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, ej avsedd som
foder:
–i glasbehållare innehållande högst 2 l
— i glasbehållare innehållande mer än 2 l, eller i andra behållare

60.60 (4)
86.70 (4)

Obegränsad
Obegränsad

Fri

3715

2.50
4.50

Obegränsad
Obegränsad

Tomater, andra än hela eller i bitar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,

Fri

Obegränsad

Fruktkött, mos och koncentrat av tomat, i lufttäta förpackningar, med en torrsubstans på minst 25
viktprocent, innehållande tomater och vatten, även med tillsats av salt eller kryddor, i förpackningar
med en vikt av högst 5 kg

Fri

Obegränsad

ex 0210 19 91

Skinka, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm

ex 0210 19 91 Benfri fläskkotlett, rökt
1601 00 11
1601 00 21
ex 0210 19 91
ex 1602 49 10
2002 10 10
2002 10 20
2002 90 10
2002 90 21

SV

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
av djur med nummer 0101–0104 med undantag av vildsvin
Grishals, lufttorkad, även kryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor
Tomater, hela eller i bitar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg,
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Schweiziskt
tulltaxenumme
r
2002 90 29

2003 10 00

Beskrivning

Tullsats i
CHF/100 kg
brutto

Tomater beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, andra än hela eller i
bitar, och andra än i form av fruktkött, mos och koncentrat av tomat:
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg,

Fri

Obegränsad

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

0

1 700

17.5
24.5

unlimited
unlimited

Årlig kvantitet

(ton, nettovikt)

ex 2004 90 18
ex 2004 90 49

Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta,
med undantag av produkter enligt nr 2006:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

2005 60 10
2005 60 90

Sparris, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej fryst, med undantag
av produkter enligt nr 2006:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

Fri

Obegränsad

2005 70 10
2005 70 90

Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, med
undantag av produkter enligt nr 2006:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

Fri

Obegränsad

ex 2005 90 11
ex 2005 90 40

Kapris och kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej
frysta, med undantag av produkter enligt nr 2006:
– i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg,
– i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

17.5
24.5

Obegränsad
Obegränsad

2008 30 90

Citrusfrukter, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Fri

Obegränsad

2008 50 10

Fruktkött av aprikoser, på annat sätt berett eller konserverat utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans

10

Obegränsad

2008 50 90

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

15

Obegränsad

2008 70 10

Fruktkött av persikor, på annat sätt berett eller konserverat utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans

Fri

Obegränsad

2008 70 90

Persikor, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Fri

Obegränsad

6
14

Obegränsad
Obegränsad

Söta viner, specialiteter och mistellavin i kärl:
— innehållande högst 2 l (5)
— innehållande mer än 2 l (5)

8.5
8.5

Obegränsad
Obegränsad

ex 2204 21 50

Portvin i kärl innehållande högst 2 l, enligt beskrivning (6)

Fri

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (ett grekiskt vitt vin) i kärl innehållande högst 2 l, enligt beskrivning (7)
Fri

500 hl

ex 2204 29 21
ex 2204 29 22

Retsina (ett grekiskt vitt vin) i kärl innehållande mer än 2 l, enligt beskrivning [7], med en
alkoholhalt av
— mer än 13 volymprocent
— högst 13 volymprocent

ex 2009 39 19
ex 2009 39 20
2204 21 50
2204 29 50

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

SV

Saft av citrusfrukter, med undantag av apelsin och grapefrukt, ojäst och utan tillsats av alkohol:
– utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, koncentrat
– med tillsats av socker eller andra sötningsmedel, koncentrat

Inklusive 480 ton för Parma- och San Danieleskinka, enligt skriftväxling mellan Schweiz och EG av
den 25 januari 1972.
Inklusive 170 ton Bresaola, enligt skriftväxling mellan Schweiz och EG av den 25 januari 1972.
Inom ramen för en årlig tullkvot på 60 000 plantor.
Inklusive avgiften till garantifonden för obligatorisk lagring.
Omfattar endast produkter enligt bilaga 7 till avtalet.
Beskrivning: med "Portvin" avses ett kvalitetsvin framställt i ett specificerat område i Portugal med
detta namn, enligt förordning (EG) nr 1493/1999.
Beskrivning: Med "Retsina-vin" avses ett bordsvin enligt de gemenskapsbestämmelser som avses i
punkt A.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999.
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BILAGA 2
GEMENSKAPENS MEDGIVANDEN
Gemenskapen beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i Schweiz som anges
nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvalitet:

KN-nummer

Beskrivning

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
Levande nötkreatur och andra oxdjur med en vikt högre än 160 kg
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
ex 0210 20 90 Torkat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt
ex 0401 30 Grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent
0403 10 Yoghurt
0402 29 11 Specialmjölk för spädbarn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en
ex 0404 90 83 fetthalt av mer än 10 viktprocent (1)
0602 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat, friska
0603 14 00
0603 19
0701 10 00 Utsädespotatis, färsk eller kyld

0

4 600
djurenheter

Fri

1 200

Fri

2 000

43.8

Obegränsad

Fri

Obegränsad

Fri

Obegränsad

Fri

4 000

Fri (2 )

1 000

0703 10 19 Kepalök (vanlig lök), annan än sättlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda
0703 90 00

Fri

5 000

0704 10 00 Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och annan liknande ätbar kål av släktet brassica, utom Brysselkål, färsk
0704 90 eller kyld,

Fri

5 500

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda:

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färska eller kylda

Fri

3 000

0706 10 00 Morötter och rovor, färska eller kylda

Fri

5 000

0706 90 10 Rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, utom pepparrot (Cochlearia
0706 90 90 armoracia), färska eller kylda

Fri

3 000

Fri (2 )

1 000

0708 20 00 Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.), färska eller kylda

Fri

1 000

0709 30 00 Auberginer, färska eller kylda

Fri

500

0707 00 05 Gurkor, färska eller kylda

0709 40 00 Bladselleri (blekselleri), annan än rotselleri, färsk eller kyld

Fri

500

0709 51 00
Svamp och tryffel, färska eller kylda
0709 59

Fri

Obegränsad

0709 70 00 Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla, färsk eller kyld

Fri

1 000

0709 90 10 Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller
kyld

Fri

1 000

0709 90 20 Mangold och kardon

Fri

300

0709 90 50 Fänkål, färsk eller kyld

Fri

1 000

Fri (2)

1 000

0709 90 90 Andra grönsaker, färska eller kylda

Fri

1 000

0710 80 61
Svampar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta
0710 80 69

Fri

Obegränsad

Fri

Obegränsad

Fri (2)

3 000

Fri (2)

3 000

Fri (2)

500

0709 90 70 Zucchini, färsk eller kyld

0712 90 Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, även av grönsaker som först
tillagats, men inte vidare beredda, utom kepalök, svampar och tryffel
ex 0808 10 80 Äpplen, andra än för framställning av cider, färska
0808 20 Päron och kvittenfrukter, färska
0809 10 00 Aprikoser, färska

SV

Tillämplig
Årlig
tull
kvantitet i
(euro/100 nettovikt
(ton)
kg netto)
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KN-nummer

Beskrivning

Tillämplig
Årlig
tull
kvantitet i
(euro/100 nettovikt
(ton)
kg netto)
Fri (2)

0809 20 95 Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska

2

0809 40 Plommon och slånbär, färska

1 500 (3)

Fri ( )

1 000

0810 10 00 Jordgubbar och smultron

Fri

200

0810 20 10 Hallon, färska

Fri

100

0810 20 90 Björnbär, mullbär och loganbär, färska

Fri

100

1106 30 10 Mjöl och pulver av bananer

Fri

5

1106 30 90 Mjöl och pulver av andra frukter enligt kapitel 8

Fri

Obegränsad

Fri

1900

Fri

Obegränsad

Fri

Obegränsad

Fri

3 000

ex 2005 91 00 Grönsakspulver och grönsaksblandningar, även med utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller
ex 2005 99 stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 0401 30 Flingor och pulver av citrusfrukter, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse
(4)

Fri

Obegränsad

ex 0401 40 Flingor och pulver av päron, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 0401 50 Flingor och pulver av aprikoser, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

Fri

500

ex 2008 70 Flingor och pulver av persikor, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 0401 80 Flingor och pulver av jordgubbar och smultron, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller
stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 0401 99 Flingor och pulver av annan frukt, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2009 19 Pulver av apelsinsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 21 00
Pulver av grapefruktsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ex 2009 29

Fri

Obegränsad

ex 2009 31
Pulver av saft av andra citrusfrukter, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ex 2009 39

Fri

Obegränsad

ex 2009 41
Pulver av ananassaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ex 2009 49

Fri

Obegränsad

ex 0210 19 50 Skinka, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm
ex 0210 19 81 Benfri fläskkotlett, rökt
ex 1601 00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
av djur med nr 0101–0104 med undantag av vildsvin
ex 0210 19 81
Grishals, lufttorkad, även kryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor
ex 1602 49 19
ex 2002 90 91
Tomatpulver, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)
ex 2002 90 99
2003 90 00 Svampar andra än av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika och
ättiksyra.
0710 10 00 Potatis, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta
2004 10 10 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst, annan än produkter
2004 10 99 enligt nr 2006, med undantag av mjöl eller flingor
2005 20 80 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej fryst, annan än produkter
enligt nr 2006, med undantag av beredningar i form av mjöl eller flingor och beredningar i tunna skivor,
friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för
omedelbar förtäring

2008 60 Körsbär, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
ex 0811 90 19 Körsbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ex 0811 90 39
0811 90 80 Söta körsbär, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

SV
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KN-nummer

(1)

(2)
(3)
(4)

SV

Beskrivning

Tillämplig
Årlig
tull
kvantitet i
(euro/100 nettovikt
(ton)
kg netto)

ex 2009 71
Pulver av äppelsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ex 2009 79

Fri

Obegränsad

ex 2009 80 Pulver av saft av annan frukt eller andra grönsaker, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

Fri

Obegränsad

För tillämpningen av detta undernummer avses med ”specialmjölk för barn” sådana produkter som är fria från patogena bakterier och
toxinproducerande bakterier samt innehåller mindre än 10 000 revivifierande aeroba bakterier och mindre än två kolibakterier per
gram.
Särskild tullsats utom minimitullsats ska gälla i förekommande fall.
Inklusive 1 000 ton enligt skriftväxlingen av den 14 juli 1986.
Se gemensam förklaring om tullklassificering av pulver av grönsaker och pulver av frukt.
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