
VEDTAK NR. 1/2009 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES
TRANSITTERING

av 31. juli 2009

vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre
av 20. mai 1987.

FELLESKOMITEEN,

Under henvisning til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 19871, og
særlig artikkel 15(3) (a) og (c),

Som tar i betraktning:

(1) Konvensjonen fastsetter spesifikke tiltak, særlig når det gjelder grantier som skal
fremskaffes for varer som medfører større risiko for tollsvik under en transittering.
Konvensjonenes Bilag I til Vedlegg I inneholder en liste over slike varer.

(2) Den faste gjennomgangen av listen i Konvensjonens Bilag I til Vedlegg I, utført i
samsvar med Konvensjonens Artikkel 1 til Vedlegg I, på basis av informasjon samlet
fra avtalepartene, har vist at visse varer på listen ikke lenger anses å medføre større
risiko for tollsvik. Andre varer, derimot, bør legges til listen. Det er derfor
hensiktsmessig å justere listen i Bilag I i samsvar med dette.

HAR VEDTATT FØLGENDE:

Artikkel 1

Konvensjonens Bilag I til Vedlegg I erstattes av teksten inntatt i bilaget til dette vedtaket

Artikkel 2

Dette vedtak skal anvendes fra 1. januar 2009.

Oslo, 31. juli 2009

For felleskomiteen
Formann
Bjørn RØSE

1 OJ L 226, 13.8.1987, s. 2



BILAG

Bilag I

VARER SOM MEDFØRER STØRRE RISIKO FOR TOLLSVIK

1 2 3 4 5

HS posisjon Varebeskrivelse Minste

mengde

Kode for
følsomme
varer2

Laveste sats
på

Enkelgaranti

0207.12

0207.14

Kjøtt og spiselig slakteavfall, av fjærfe
som hører under posisjon 0105, av høns
av arten Gallus Domesticus, fryst.

3 000 kg -

1701 11

1701 12

1701 91

1701 99

Rør- og betesukker samt kjemisk ren
sakkarose, i fast form.

7000 kg -

-

-

-

2208.20

2208.30

2208.40

2208.50

2208.60

2208.70

ex 2208.90

Likør og annet brennevin. 5 hl

1

2.500 EUR/hl

ren alkohol

2402.20 Sigaretter med innhold av tobakk. 35 000 stykk 120 EUR/
1000 stykk

2403 10 Røyketobakk, også med innhold av
tobakkerstatninger, uansett mengde.

35 kg -

2 Når transitteringsdata utveksles ved bruk av elektroniske databehandlingsteknikker og HS-
posisjonen ikke er nok til entydig å kunne identifisere varene oppført i kolonne 2, må både koden for
følsomme varer i kolonne 4 og HS-posisjonen i kode 1, benyttes.


