
Landbruksavtale

mellom Republikken Albania og Kongeriket Norge

ARTIKKEL 1

Virkeområde

Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Republikken Albania
(heretter kalt «Albania») og Kongeriket Norge (heretter kalt «Norge») er inngått i
henhold til frihandelsavtalen mellom Albania og EFTA-statene (heretter kalt
«frihandelsavtalen»), undertegnet 17. desember 2009, i henhold til artikkel 6 nr. 2 i
denne avtalen.

ARTIKKEL 2

Tollkonsesjoner

Albania skal gi tollkonsesjoner for landbruksvarer med opprinnelse i Norge som
angitt i vedlegg 1. Norge skal gi tollkonsesjoner for landbruksvarer med opprinnelse i
Albania som angitt i vedlegg 2.

ARTIKKEL 3

Opprinnelsesregler og tollprosedyrer

1. Opprinnelsesreglene og bestemmelsene om samarbeid i tollsaker oppført i
protokoll B til frihandelsavtalen skal gjelde for denne avtalen, med unntak for hva som
er fastsatt i paragraf 2. Enhver referanse til «EFTA-statene» i protokollen skal tolkes
som en referanse til Norge.

2. For denne avtalen skal ikke artikkel 3 og 4 i protokoll B i frihandelsavtalen
komme til anvendelse for produkter omfattet av denne avtale som er eksportert fra en
EFTA-stat til en annen.

ARTIKKEL 4

Dialog

Partene skal undersøke eventuelle vanskeligheter som måtte oppstå i handelen
med landbruksvarer dem imellom, og skal bestrebe seg på å finne passende løsninger.
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ARTIKKEL 5

Ytterligere liberalisering

Partene forplikter seg til å fortsette arbeidet med sikte på å oppnå ytterligere
liberalisering av handelen med landbruksvarer, der det tas hensyn til handelsmønsteret
mellom landene, den særskilte sensitiviteten for slike varer og utviklingen av
landbrukspolitikken på begge sider. På anmodning fra en av partene skal partene rådføre
seg med hverandre for å nå dette målet, blant annet gjennom forbedringer i
markedsadgangen ved å redusere eller avvikle toll på landbruksprodukter, og ved å
utvide listen over landbruksprodukter som omfattes av denne avtalen.

ARTIKKEL 6

WTO-avtalen om landbruk

Partene stadfester sine rettigheter og forpliktelser under WTO-avtalen om
landbruk.

ARTIKKEL 7

Bestemmelser i frihandelsavtalen

Bestemmelsene om territoriell anvendelse (artikkel 3), sentrale, regionale og
lokale myndigheter (artikkel 4), import- og eksportrestriksjoner (artikkel 9), veterinære
og plantesanitære tiltak (artikkel 11), tekniske forskrifter (artikkel 12), bilaterale
beskyttelsestiltak (artikkel 20) samt kapittel 7 om tvisteløsning i frihandelsavtalen skal
få anvendelse, mutatis mutandis, mellom partene i denne avtale.

ARTIKKEL 8

Ikrafttredelse av denne avtalen og forholdet til frihandelsavtalen

Denne avtalen trer i kraft på - eller gis midlertidig anvendelse fra - samme dato
som frihandelsavtalen trer i kraft eller gis midlertidig anvendelse mellom Albania og
Norge. Avtalen skal forbli i kraft mellom partene så lenge frihandelsavtalen forblir i
kraft mellom dem.

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til
det, undertegnet denne avtale.

Utferdiget i Genève 17. desember 2009 i to originaleksemplarer.

_____________________________ ___________________________
For Republikken Albania For Kongeriket Norge
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VEDLEGG 1

REFERERT I ARTIKKEL 2

TARIFFKONSESJONER - ALBANIA

BASIS LANDBRUKSVARER
OPPRINNELSESLAND: NORGE

Tollfri innførsel av ubegrensede mengder fra avtalens iverksettelsestidspunkt.

Albansk
varenummer

Vareslag

a.

0101.10.10 hester til avl, renrasede
0101.10.90 esler til avl, renrasede
0101.90.30 esler, levende
0101.90.90 muldyr og mulesler, levende
0102.10.10 storfe til avl, renrasede, kviger
0102.10.30 storfe til avl, renrasede, kuer, unntatt kviger
0102.10.90 storfe til avl, renrasede, unntatt kviger og kuer
0102.90.29 tamkveg, levende, med vekt over 80 kg men høyst 160 kg

(unntatt slaktedyr og renrasede til avl)
0103.10.00 svin til avl, renrasede
0103.91.10 tamsvin, med vekt under 50 kg (unntatt renrasede til avl)
0103.91.90 andre svin, med vekt under 50 kg
0103.92.11 purker av tamsvin, levende (griset minst engang) med vekt minst

160 kg (unntatt renrasede til avl)
0103.92.19 tamsvin, levende med vekt minst 50 kg (unntatt purker som har

griset minst engang og som veier minst 160 kg, og renrasede til
avl)

0103.92.90 svin andre enn tamsvin, levende, med en vekt minst 50 kg
0104.10.10 sauer til avl, renrasede
0104.10.30 lam (sauer under ett år), unntatt renrasede til avl
0104.10.80 sauer, levende, unntatt lam og renrasede til avl
0104.20.10 geiter til avl, renrasede
0104.20.90 geiter, levende (unntatt renrasede til avl)
0105.11.11 avls- og formeringshønekyllinger, med vekt høyst 185 g,

verpehøns
0105.11.19 avls- og formeringshønekyllinger, med vekt høyst 185 g, unntatt

verpehøns
0105.11.91 kyllinger, levende, verpehøns, med vekt høyst 185 g (unntatt

avls- og formeringshønekyllinger)
0105.11.99 høns, levende, med en vekt høyst 185 g (unntatt kalkuner,

perlehøns, avls- og formeringshønekyllinger og verpehøns)
0105.12.00 kalkuner, levende, med vekt høyst 185 g
0105.19.20 tamgjess med vekt høyst 185 g
0105.19.90 ender og perlehøns, levende, med vekt høyst 185 g
0105.92.00 høns av arten Gallus domesticus, levende, med vekt over 185 g

men høyst 2 kg
0106.11.00 primater, levende
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Albansk
varenummer

Vareslag

0106.19.10 tamkaniner, levende
0106.19.90 pattedyr, levende (unntatt primater, hvaler, delfiner og niser

(pattedyr av ordenen Cetacea), manater og sjøkuer (pattedyr av
ordenen Sirenia), hester, esler, muldyr og mulesler, storfe, svin,
sauer, geiter og tamkaniner)”

0106.20.00 reptiler, levende, herunder slanger, skilpadder, alligatorer,
kaimaner, iguaner, gavialer og øgler

0106.31.00 rovfugler, levende
0106.32.00 papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og

kakaduer)
0106.39.10 duer, levende
0106.39.90 fugler, levende (unntatt rovfugler, papegøyefugler (herunder

papegøyer, parakitter, araer, kakaduer og duer)
0106.90.00 dyr, levende (unntatt pattedyr, reptiler, fugler, fisk, krepsdyr,

bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann og mikro-
organismer etc.)

0205.00.11 kjøtt av hester, ferskt eller kjølt
0205.00.19 kjøtt av hester, fryst
0205.00.20 kjøtt, ferskt eller kjølt
0205.00.80 kjøtt av hester, fryst
0205.00.90 kjøtt av esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst
0206.10.10 spiselig slakteavfall av storfe, ferskt eller kjølt, til produksjon av

farmasøytiske produkter
0206.10.91 lever av storfe, fersk eller kjølt, spiselig, unntatt til produksjon av

farmasøytiske produkter
0206.10.95 nyretapper og mellomgulv, av storfe, spiselige, ferskt eller kjølt

(unntatt til produksjon av farmasøytiske produkter)
0206.10.99 spiselig slakteavfall av storfe, ferskt eller kjølt, (unntatt

tilproduksjon av farmasøytiske produkter, lever, nyretapper og
mellomgulv)

0206.21.00 tunger av storfe, fryste, spiselige
0206.22.00 lever av storfe, fryst, spiselig
0206.29.10 spiselig slakteavfall av storfe, fryst, til fremstilling av

farmasøytiske produkter (unntatt tunger og lever)
0206.29.91 nyretapper og mellomgulv av storfe, fryst (unntatt til produksjon

av farmasøytiske produkter)
0206.29.99 spiselig slakteavfall av storfe, fryst (unntatt tilproduksjon av

farmasøytiske produkter, tunger, lever, nyretapper og
mellomgulv)

0206.30.00 ferskt eller kjølt, spiselig
0206.30.20 lever av tamsvin, fersk eller kjølt, spiselig
0206.30.30 spiselig slakteavfall av tamsvin, ferskt eller kjølt (unntatt lever)
0206.30.80 spiselig slakteavfall av svin, unntatt tamsvin, ferskt eller kjølt
0206.41.00 lever, fryst, spiselig
0206.41.20 lever av tamsvin, fryst
0206.41.80 lever av svin, unntatt tamsvin, fryst, spiselig
0206.49.20 spiselig slakteavfall av tamsvin, fryst, spiselig (unntatt lever)
0206.49.80 spiselig slakteavfall av svin, unntatt tamsvin (unntatt lever)
0206.80.10 spiselig slakteavfall av sauer, geiter, hester, esler, muldyr og

mulesler, ferskt eller kjølt, spiselig, til fremstilling av
farmasøytiske produkter

0206.80.91 spiselig slakteavfall av hester, esler, muldyr og mulesler, ferskt
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Albansk
varenummer

Vareslag

eller kjølt, spiselig, ikke til fremstilling av farmasøytiske
produkter

0206.80.99 spiselig slakteavfall av sauer og geiter, fersk eller kjølt, spiselig
(unntatt fremstilling av farmasøytiske produkter)

0206.90.10 spiselig slakteavfall av sauer, geiter, hester, muldyr og mulesler,
fryst, spiselig, til fremstilling av farmasøytiske produkter

0206.90.91 spiselig slakteavfall av hester, muldyr og mulesler, fryst (unntatt
til fremstilling av farmasøytiske produkter)

0206.90.99 spiselig slakteavfall av sauer og geiter, fryst, spiselig, (unntatt til
fremstilling av farmasøytiske produkter)

0208.10.11 kjøtt og spiselig slakteavfall av tamkaniner, ferskt eller kjølt
0208.10.19 kjøtt og spiselig slakteavfall av tamkaniner, fryst
0208.10.90 kjøtt og spiselig slakteavfall av villkaniner og harer, ferskt, kjølt

eller fryst
0208.20.00 froskelår, ferske, kjølte eller fryste
0208.40.10 hvalkjøtt, ferskt, kjølt eller fryst
0208.90.10 kjøtt og spiselig slakteavfall av tamduer, ferskt, kjølt eller fryst
0208.90.20 kjøtt og spiselig slakteavfall av vaktler, ferskt, kjølt eller fryst
0208.90.40 kjøtt og spiselig slakteavfall av vilt, ferskt, kjølt eller fryst

(unntatt kaniner, harer, svin og vaktler)
0208.90.55 kjøtt av seler, ferskt, kjølt eller fryst
0208.90.60 kjøtt og spiselig slakteavfall av reinsdyr, ferskt, kjølt eller fryst
0208.90.95 kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt, eller fryst (unntatt av

storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, mulesler, muldyr, fjærfe
(fugler av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner,
perlehøns), kaniner, harer, primater, og hvaler)

0209.00.11 underhudsfett av svin, ferskt, kjølt eller fryst, saltet eller i saltlake
0209.00.19 underhudsfett av svin, tørket eller røkt
0209.00.30 svinefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert
0209.00.90 fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert
0403.90.11 kjernemelk, kultur melk og rømme, kefir og annen gjæret eller

syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent (unntatt
yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller
kakao)

0403.90.13 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff med fettinnhold over 1,5 vektprosent fett
men høyst 27 vektprosent fett (unntatt yoghurt, med innhold av
smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao)

0403.90.19 kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, med fettinnhold minst 27 vektprosent
fett (unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter,
bær eller kakao)

0403.90.31 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent fett
(unntatt yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær
eller kakao)

0403.90.33 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller
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Albansk
varenummer

Vareslag

annet søtningsstoff, med fettinnhold over1,5 vektprosent men
høyst 27 vektprosent (unntatt yoghurt, med innhold av
smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao)

0403.90.39 kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, i fast form, tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vektprosent (unntatt
yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller
kakao)

0403.90.51 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 3
vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, smakstilsatt med
innhold av smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao)

0403.90.53 kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 3
vektprosent men høyst 6 vektprosent (unntatt i fast form,
yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller bær)

0403.90.59 kjernemelk, kulturmelk, (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 6
vektprosent fett (unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av
smaksstoff, frukt, nøtter, bær eller kakao)

0403.90.61 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 3 vektprosent
(unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt,
nøtter, bær eller kakao)

0403.90.63 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 3 vektprosent fett
men høyst 6 vektprosent (unntatt i fast form, yoghurt, med
innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller bær)

0403.90.69 kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 6 vektprosent
(unntatt i fast form, yoghurt, med innhold av smaksstoff, frukt,
nøtter, bær eller kakao)

0404.10.02 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med protein-
innhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent
fettinnhold høyst 1,5 vektprosent

0404.10.04 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen
fastform, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med
proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og
fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent

0404.10.06 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med protein-
innhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og
fettinnhold over 27 vektprosent

0404.10.12 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med protein-
innhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og
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Albansk
varenummer

Vareslag

fettinnhold høyst 1,5 vektprosent
0404.10.14 myse og modifisert myse, som pulver, granula teller annen

fastform, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med
proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og
fettinnhold over 1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent

0404.10.16 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med protein-
innhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og
fettinnhold over 27 vektprosent

0404.10.26 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold
(nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent fettinnhold høyst
1,5 vektprosent

0404.10.28 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annet fast
form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold
(nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over
1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent

0404.10.32 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold
(nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15 vektprosent og fettinnhold over
27 vektprosent

0404.10.34 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen
fastform, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med protein-
innhold (nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og
fettinnhold høyst 1,5 vektprosent

0404.10.36 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold
(nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over
1,5 vektprosent men høyst 27 vektprosent

0404.10.38 myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast
form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med proteininnhold
(nitrogeninnhold x 6,38) over 15 vektprosent og fettinnhold over
27 vektprosent

0404.10.48 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst
15 vektprosent

0404.10.52 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst
15 vektprosent

0404.10.54 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fastform, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst
15 vektprosent

0404.10.56 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over
15 vektprosent

0404.10.58 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over
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Albansk
varenummer

Vareslag

15 vektprosent
0404.10.62 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,

granulat eller annen fast form, ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) over
15 vektprosent

0404.10.72 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15
vektprosent

0404.10.74 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15
vektprosent

0404.10.76 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) høyst 15
vektprosent

0404.10.78
myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15
vektprosent

0404.10.82 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15
vektprosent

0404.10.84 myse og modifisert myse, også konsentrert men ikke i, pulver,
granulat eller annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-
stoff, med proteininnhold (nitrogeninnhold x 6,38) minst 15
vektprosent

0404.90.21 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0404.90.23 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 1,5 men
høyst 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0404.90.29 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0404.90.81 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold høyst 1,5 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0404.90.83 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 1,5 men
høyst 27 vektprosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0404.90.89 produkter som består av naturlige melkebestanddeler, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med fettinnhold over 27 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0405.20.90 meierismøreprodukter med fettinnhold over 75 men mindre enn
80 vektprosent

0405.90.10 fett samt oljer fremstilt av melk, med fettinnhold minst 99,3
vektprosent og vanninnhold høyst 0,5 vektprosent

0405.90.90 fett samt oljer fremstilt av melk, dehydrert smør og gi (”ghee”,
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klarnet smør), (unntatt med fettinnhold minst 99,3 vektprosent og
vanninnhold høyst 0,5 vektprosent, og naturlig smør,
rekombinert smør og mysesmør)

0406.10.20 fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse, med
fettinnhold høyst 40 vektprosent

0406.10.80 fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse, med
fettinnhold over 40 vektprosent

0406.20.10 Glarus urteost (grønn alpeost), revet eller som pulver
0406.20.90 revet ost eller ostepulver, unntatt av Glarus urteost (grønn

alpeost)
0406.30.10 smelteost, ikke revet eller som ostepulver, utelukkende fremstilt

av Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost, men kan også
inneholde Glarus urteost (kjent som ”Schabziger”), i pakninger
for detaljsalg

0406.30.31 smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold høyst
36 vektprosent og, beregnet av tørrstoffet, fettinnhold høyst 48
vektprosent (unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av
Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost)

0406.30.39 smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold høyst
36 vektprosent og, beregnet av tørrstoffet, fettinnhold over 48
vektprosent (unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av
Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost)

0406.30.90 smelteost, ikke revet eller som ostepulver, med fettinnhold over
36 vektprosent, unntatt blandinger av smelteoster fremstilt av
Emmentaler, Gruyere, og Appenzell-ost, også med Glarus
urteost, i pakninger for detaljsalg)

0406.40.10 Roquefort
0406.40.50 Gorgonzola
0406.40.90 blåmuggost (unntatt roquefort og gorgonzola)
0406.90.01 ost for videre bearbeiding (unntatt fersk (ulagret) ost, herunder

mysost og ostemasse, smelteost, blåmuggost og revet ost eller
ostepulver)

0406.90.02 Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fett-
innhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i
minst 3 måneder, hele oster som beskrevet i supplerende note 2
til kapittel 4 i den kombinerte nomenklatur (KN)

0406.90.03 Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fett-
innhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i
minst 3 måneder, hele oster som beskrevet i supplerende note 2
til kapittel 4 i den kombinerte nomenklatur (KN)

0406.90.04 Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fett-
innhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i
minst 3 måneder, pakket i vakuum eller inert gass, med skorpe på
minst enn side, i stykker med nettovekt minst 1 kilo

0406.90.05 Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fett-
innhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i
minst 3 måneder, pakket i vakuum eller inert gass, med skorpe på
minst en side, i stykker med nettovekt minst 1 kilo

0406.90.06 Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase og Appenzel, med fett-
innhold, beregnet av tørrstoffet, minst 45 vektprosent, lagret i
minst 3 måneder, uten skorpe, i stykker med nettovekt mindre
enn 450 gram
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0406.90.13 Emmentaler (unntatt revet ost eller ostepulver, smelteost og slike
som hører under varenummer 04.06.9002 til 04.06.9006)

0406.90.15 Gruyere og Sbrinz (unntatt revet ost eller ostepulver, smelteost
og slike som hører under varenummer 04.06.9002 til 0406.90.06)

0406.90.17 Bergkase og Appenzell, (unntatt revet ost eller ostepulver,
smeltost og slike som hører under varenummer 04.06.9002 til
04.06.9006)

0406.90.18 Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d”Or og Tete de Moine
(unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.19 grønn alpeost (”Glarus urteost”) (unntatt revet ost eller
ostepulver, og smelteost)

0406.90.21 Cheddar (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.23 Edamer (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.25 Tilsitter (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.27 Butterkäse (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.29 Kashkaval (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.35 Kefalotyri, (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.37 Finlandia, (unntatt revet ost eller ostepulver, og smelteost)
0406.90.39 Jarlsberg, (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)
0406.90.50 Ost av sau- eller bøffelmelk, i saltlake, eller i beholdere av sau

eller geiteskinn (unntatt fetaost)
0406.90.61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano, med fettinnhold høyst 40

vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen høyst 47
vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.69 ost med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen høyst 47 vektprosent, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

0406.90.73 Provolone, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold
i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vekt-
prosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.75 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano med fettinnhold høyst
40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47
vektprosent men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller
ostepulver og smelteost)

0406.90.76 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, og Samsø med
fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den fettfrie
ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent
(unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.78 Gouda med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i
den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72
vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent
(unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey med fettinnhold høyst 40 vektprosent
og vanninnhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent
men høyst 72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og
smelteost)

0406.90.82 Camembert med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vann-
innhold i den fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst
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72 vektprosent (unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)
0406.90.84 Brie med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den

fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 72 vektprosent
(unntatt revet ost eller ostepulver og smelteost)

0406.90.85 Kefalograviera og Kasseri (unntatt revet ost eller ostepulver og
smelteost)

0406.90.86 ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen over 47 vektprosent men høyst 52 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0406.90.87 ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen over 52 vektprosent men høyst 62 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0406.90.88 ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen over 62 vektprosent men høyst 72 vekt-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0406.90.93 ost, med fettinnhold høyst 40 vektprosent og vanninnhold i den
fettfrie ostemassen over 72 vektprosent, ikke nevnt eller inn-
befattet annet sted

0406.90.99 ost, med fettinnhold over 40 vektprosent, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

0407.00.11 kalkun- eller gåseegg til klekking
0407.00.19 fjærfeegg til klekking (unntatt av kalkun eller gjess)
0408.11.20 eggeplommer, tørkede, utjenlige til menneskeføde, også tilsatt

sukker eller annet søtningsstoff
0408.11.80 eggeplommer, tørkede, til menneskeføde, også tilsatt sukker eller

annet søtningsstoff
0408.19.20 eggeplommer, friske, dampkokte eller kokte i vann, formede,

fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde (unntatt tørkede)

0408.19.81 eggeplommer, flytende, egnet til menneskeføde, også tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff

0408.19.89 eggeplommer (andre enn flytende), fryste eller konserverte på
annen måte, egnet til menneskeføde, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff (unntatt tørkede)

0408.91.20 fugleegg, tørkede, uten skall, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde, (unntatt eggeplommer)

0408.91.80 fugleegg, tørkede, uten skall, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, egnet til menneskeføde (unntatt eggeplommer)

0408.99.20 fugleegg, uten skall, friske, dampkokte eller kokte i vann,
formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, utjenlige til menneskeføde
(unntatt tørkede og eggeplommer)

0408.99.80 fugleegg, uten skall, friske, dampkokte eller kokte i vann,
formede, fryste eller konserverte, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff, egnet til menneskeføde (unntatt tørkede og
eggeplommer)

0410.00.00 skilpaddeegg, fuglereder og andre spiselige produkter av
animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0504.00.00 Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i
stykker

0511.10.00 sæd av storfe
0511.99.10 sener og nerver av animalsk opprinnelse, klipp og liknende avfall
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av rå huder eller skinn
0511.99.90 animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet andre steder;

døde dyr ikke egnet til menneskeføde (unntatt fisk, bløtdyr,
krepsdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann)

0601.10.10 løker av hyasint, i hvilende tilstand
0601.10.20 løker av narsiss, i hvilende tilstand
0601.10.30 løker av tulipan, i hvilende tilstand
0601.10.40 løker av gladiolus, i hvilende tilstand
0601.10.90 løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand

(unntatt til menneskeføde, hyasinter, narsisser, tulipaner,
gladioler og sikori planter og -røtter)

0601.20.10 sikoriplanter og -røtter (unntatt sikorirøtter av sorten Cichorium
intybus sativum)

0601.20.30 orkideer, hyasinter, narsisser og tulipanløker, i vekst eller blomst
0601.20.90 løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller

blomst, (unntatt til menneskeføde, orkideer, hyasinter, narsisser,
tulipaner, sikoriplanter og -røtter)

0602.10.90 stiklinger uten rot og podekvister (unntatt vinranker)
0602.20.90 trær eller busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også

podede (unntatt vinranker)
0602.30.00 Rododendron og asalea, også podede
0602.40.10 roser, også podede
0602.40.90 roser, podede eller i knopp
0602.90.10 Soppmycelium
0602.90.20 Ananasplanter
0602.90.30 grønnsaks- og jordbærplanter
0602.90.41 skogstrær, levende
0602.90.45 stiklinger med rot til utendørs bruk, samt ungplanter, av trær og

busker(unntatt frukt-, nøtt- og skogstrær)
0602.90.49 Trær og busker, til utplanting, samt deres røtter (unntatt

stiklinger, ungplanter, frukt-, nøtt-, og skogstrær)
0602.90.51 flerårige utplantingsplanter
0602.90.59 flerårige utplantingsplanter, levende, samt deres røtter, ikke

nevnt eller innbefattet annet sted
0602.90.70 stiklinger med rot samt ungplanter, til innebruk (unntatt kaktus)
0602.90.91 potteplanter i blomst eller knopp, til innebruk (unntatt kaktus)
0602.90.99 levende planter og kaktus, til innebruk, (unntatt stiklinger med

rot, ungplanter og potteplanter i blomst eller knopp)
0603.10.10 avskårne roser og knopper, til buketter eller pryd
0603.10.20 avskårne nelliker og knopper, til buketter eller pryd
0603.10.30 avskårne orkidéer og knopper, til buketter eller pryd
0603.10.40 avskårne gladioler og knopper, til buketter eller pryd
0603.10.50 avskårne krysantemum og knopper, til buketter eller pryd
0603.10.80 avskårne blomster og knopper, til buketter eller pryd (unntatt

roser, nelliker, orkidéer, gladioler og krysantemum)
0603.90.00 avskårne blomster, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller

preparerte på annen måte, til buketter eller pryd
0604.10.10 reinsdyrlav, til buketter eller pryd, frisk, tørket, farget, bleiket,

impregnert eller preparert på annen måte, til buketter eller pryd
0604.91.41 Nordmannsedelgran, greiner[Abies Nordmanniana [stev.] spach]

og Nobeledelgran [Abies Procera redh.], til pryd
0701.10.00 Settepoteter
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0701.90.10 poteter, til fremstilling av stivelse, friske eller kjølte
0701.90.90 gamle poteter, friske eller kjølte (unntatt nypoteter, settepoteter

og poteter til fremstilling av stivelse)
0703.10.90 sjalottløk, friske eller kjølte
0703.20.00 hvitløk, friske eller kjølte
0703.90.00 purreløk og andre løkslag, friske eller kjølte (unntatt kepa-,

sjalott- og hvitløk)
0705.11.00 hodesalat, frisk eller kjølt
0705.19.00 salat, frisk eller kjølt (unntatt hodesalat)
0705.21.00 sikorisalat (julesalat, witloof)
0705.29.00 sikori, friske eller kjølte (unntatt witloof)
0706.90.10 knollselleri, friske eller kjølte
0706.90.30 pepperrot, frisk eller kjølt
0706.90.90 rødbeter, salsify, reddiker og liknende spiselige røtter, (unntatt

gulrøtter, neper, selleri og pepperrot)
0707.00.90 sylteagurker, friske eller kjølte
0708.10.00 erter (Pisum Sativum), med eller uten belg, friske eller kjølte
0708.90.00 andre belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte (unntatt

erter (Pisum Sativum) og bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.))
0709.10.00 artiskokker, friske eller kjølte
0709.20.00 asparges, friske eller kjølte
0709.30.00 auberginer, friske eller kjølte
0709.40.00 selleri (unntatt knollselleri)
0709.51.00 sopper av slekten Agaricus, friske eller kjølte
0709.52.00 trøfler, friske eller kjølte
0709.59.10 kantareller, friske eller kjølte
0709.59.30 rørsopper, friske eller kjølte
0709.59.90 sopper, friske eller kjølte, spiselige (unntatt kantareller,

rørsopper, sopper av slekten Agaricus og trøfler)
0709.60.10 søte pepperfrukter, friske eller kjølte
0709.60.91 frukter av slekten Capsicum til industriell produksjon av

capsaicin eller alkoholholdige oleoresiner
0709.60.95 frukter av slekten Capsicum eller Pimenta, frisk eller kjølt
0709.60.99 frukter av slekten Capsicum eller Pimenta (unntatt til industriell

produksjon av esoteriske oljer eller resinoider og søte pepper-
frukter)

0709.70.00 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat), friske
eller kjølte

0709.90.10 salat (unntatt hodesalat og sikori), friske eller kjølte
0709.90.20 bladbete og kardon, friske eller kjølte
0709.90.31 oliven (unntatt til produksjon av olje), friske eller kjølte
0709.90.39 oliven til oljeproduksjon, friske eller kjølte
0709.90.40 kapers, friske eller kjølte
0709.90.50 fennikel, friske eller kjølte
0709.90.60 sukkermais, friske eller kjølte
0709.90.70 courgettes, friske eller kjølte
0709.90.90 grønnsaker, friske eller kjølte, ikke nevnt eller innbefattet annet

sted
0710.10.00 poteter, også dampkokte eller kokt i vann, fryste
0710.21.00 erter, med eller uten belg, også dampkokte eller kokt i vann,

fryste
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0710.22.00 bønner, med eller uten belg, også dampkokte eller kokt i vann,
fryste

0710.29.00 belgfrukter, med eller uten belg, ukokte eller dampkokte eller
kokt i vann, fryste, (unntatt erter og bønner)

0710.30.00 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat), også
dampkokte eller kokt i vann, fryste

0710.80.10 oliven, ukokte eller dampkokte eller kokt i vann, fryste
0710.80.51 søte pepperfrukter, også dampkokte eller kokt i vann, fryste
0710.80.59 frukter av slekten Capsicum eller Pimenta, også dampkokte eller

kokt i vann, fryste, (unntatt søte pepperfrukter)
0710.80.61 sopper av slekten Agaricus, fryste, også dampkokte eller kokt i

vann
0710.80.69 sopper, fryst, også dampkokte eller kokt i vann (unntatt av

slekten Agaricus)
0710.80.70 tomater, også dampkokte eller kokt i vann, fryste
0710.80.80 artiskokker, også dampkokte eller kokte i vann, fryste
0710.80.85 asparges, også kokt i vann eller dampkokte, fryste
0710.80.95 grønnsaker, også kokt i vann eller dampkokte, fryste (unntatt

poteter, belgfrukter, spinat, New Zealand spinat, hagemelde,
sukkermais, oliven, frukter av slekten Capsicum eller slekten
Pimenta, sopper, tomater)

0710.90.00 grønnsaksblandinger, også dampkokte eller kokt i vann, fryste
0711.20.10 oliven, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i

den foreliggende tilstand. (unntatt for oljeproduksjon)
0711.20.90 oliven, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i

den foreliggende tilstand, for oljeproduksjon
0711.30.00 kapers, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk

i den foreliggende tilstand
0711.40.00 argurker, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte for-

bruk i den foreliggende tilstand
0711.51.00 sopper av slekten Agaricus, midlertidig konserverte (f.eks. med

svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i
den foreliggende tilstand

0711.59.00 sopper og trøfler, midlertidig konserverte (f.eks. med svovel-
dioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i
den foreliggende tilstand (unntatt av slekten Agaricus)

0711.90.10 frukter av slekten Capsicum eller Pimenta midlertidige
konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende
tilstand (unntatt søte pepperfrukter)

0711.90.50 løk, midlertidig konserverte f.eks med svoveldioksidgass, i
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende
oppløsninger, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende
tilstand

0711.90.80 grønnsaker, midlertidig konserverte f.eks med svoveldioksidgass,
i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende
oppløsninger, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende
tilstand (unntatt oliven, kapers, agurker, sopper, trøfler)

0711.90.90 grønnsaksblandinger, midlertidig konserverte f.eks med svovel-
dioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger, men utjenlige til direkte forbruk i
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den foreliggende tilstand
0712.20.00 tørket løk, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke

videre tilberedte
0712.31.00 tørket sopp av slekten Agaricus, hele, oppdelte, knuste eller

pulveriserte, men ikke videre tilberedte
0712.32.00 tørket skrukkøre (Auricularia spp.), hele, oppdelte, knuste eller

pulveriserte, men ikke videre tilberedte
0712.33.00 tørket gelesopp (Tremella spp.), hele, oppdelte, knuste eller

pulveriserte, men ikke videre tilberedte
0712.39.00 tørket sopp og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte,

men ikke videre tilberedte (unntatt sopp av slekten Agaricus,
skrukkøre (Auricularia spp.) og gelesopp (Tremella spp.))

0712.90.05 tørkede poteter, også oppdelte, men ikke videre tilberedte
0712.90.11 tørkede sukkermais, hybrider, til dyrking
0712.90.19 tørkede sukkermais, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men

ikke videre tilberedte (unntatt hybrider til dyrking)
0712.90.30 tørkede tomater, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men

ikke videre tilberedte
0712.90.50 tørkede gulrøtter, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men

ikke videre tilberedte
0712.90.90 tørkede grønnsaker og grønnsaksblandinger, hele, oppdelte,

knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte (unntatt
poteter, løk, sopp, trøfler, sukkermais, tomater og gulrøtter)

0713.10.10 tørkede erter, Pisum Sativum, avskallede, til dyrking
0713.10.90 tørkede erter, Pisum Sativum, avskallede, også skrelte eller

splittede (unntatt til dyrking)
0713.20.00 tørkede bukkerter ”garbanzos”, avskallede, også skrelte eller

splittede
0713.31.00 tørkede bønner av arten Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna

radiata (L.) Wilczek”, avskallede, også skrelte eller splittede,
0713.32.00 tørkede små røde adzukibønner, Phaseolus eller Vigna angularis,

avskallede, også skrelte eller splittede
0713.33.10 tørkede hagebønner Phaseolus vulgaris, avskallede, til dyrking
0713.33.90 tørkede hagebønner Phaseolus vulgaris, avskallede, også skrelte

eller splittede (unntatt til dyrking)
0713.39.00 tørkede bønner Vigna og Phaseolus, avskallede, også skrelte eller

splittede (unntatt bønner av arten Vigna mungo (L.) Hepper eller
Vigna radiata (L.) Wilczek, små røde adzukibønner og hage-
bønner)

0713.40.00 tørkede linser, avskallede, også skrelte eller splittet
0713.50.00 tørkede bønnevikker (Vicia faba var. Major) og hestebønner

(Viciafaba var. equina og Vicia faba var. Minor), avskallede,
også skrelte eller splittede

0713.90.00 tørkede belgfrukter, avskallede
0713.90.10 tørkede belgfrukter, avskallede, til dyrking (unntatt erter,

bukkerter, bønner, linser, bønnevikker og hestebønner)
0713.90.90 tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede

(unntatt til dyrking og erter, bukkerter, bønner, linser, bønne-
vikker og hestebønner)

0714.10.10 pelleter av maniokamel
0714.10.91 maniokarot, friske, kjølte, fryste, også oppdelte til menneskeføde

i pakninger på høyst 28 kg
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0714.10.99 maniokarot, friske, hele, også oppdelte (unntatt 07.14.1010 og
07.14.1091)

0714.20.10 søtpoteter, friske, hele, til menneskeføde
0714.20.90 søtpoteter, tørkede
0714.90.11 friske, hele, også oppdelte arrowrot, salepprot og liknende røtter

og knoller med høyt stivelsesinnhold (unntatt maniokarot og
søtpoteter) også oppdelte til menneskeføde i pakninger på inntil
28 kilo

0714.90.19 arrowrot, salepprot og liknende røtter og knoller (unntatt
maniokarot og søtpoteter) med høyt stivelsesinnhold (unntatt
07.14.9011)

0714.90.90 røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold (unntatt
07.14.1010 – 07.14.9010)

0801.11.00 Kokosmasse
0801.19.00 kokosnøtter, friske, med eller uten skall
0801.21.00 paranøtter, friske eller tørkede, med skall
0801.22.00 paranøtter, friske eller tørkede, uten skall
0801.31.00 akajounøtter, friske eller tørkede, med skall
0801.32.00 akajounøtter, friske eller tørkede, uten skall
0802.11.10 mandler, bitre, friske eller tørkede, med skall
0802.11.90 mandler, friske eller tørkede, med skall (unntatt bitre)
0802.12.10 mandler, bitre, friske eller tørkede, uten skall
0802.12.90 mandler, friske eller tørkede, uten skall (unntatt bitre)
0802.21.00 hasselnøtter, friske eller tørkede, med skall
0802.22.00 hasselnøtter, friske eller tørkede, uten skall
0802.31.00 valnøtter, friske eller tørkede, med skall
0802.32.00 valnøtter, friske eller tørkede, uten skall
0802.40.00 kastanjer, friske eller tørkede, også uten skall
0802.50.00 pistasienøtter, friske eller tørkede, også uten skall
0802.90.20 areka- (betel-), kola- og pekannøtter, friske eller tørkede, også

uten skall
0802.90.50 pinjekjerner, friske eller tørkede, også uten skall
0802.90.60 makadamianøtter, friske eller tørkede, også uten skall
0802.90.85 nøtter, friske eller tørkede, også uten skall (unntatt kokosnøtter,

paranøtter, akajounøtter, mandler, valnøtter, kastanjer, pistasie-
nøtter, pekannøtter, arekanøtter, kolanøtter, pinjenøtter og
makadamianøtter)

0803.00.11 pisanger, friske
0803.00.19 bananer, friske (unntatt pisanger)
0803.00.90 bananer, tørkede, samt pisanger
0804.20.10 fiken, friske
0804.30.00 ananas, friske eller tørkede
0804.40.00 avocadopærer, friske eller tørkede
0804.50.00 guavaer, mangoer og mangostaner, friske eller tørkede
0805.10.10 ”sanguines” og ”semisanguines”, friske
0805.10.30 ”navels”, ”navelines”, ”navelates”, ”salustianas”, ”vernas”,

”valencia lates”, ”maltese”, ”shamoutis”, ”ovalis”, ”trovita” og
”hamlins”, friske

0805.10.50 søte appelsiner, friske (unntatt ”sanguines” og ”semisanguines”,
”navels”, ”navelines”, ”navelates”, ”salustianas”, ”vernas”,
”valencia lates”, ”maltese”, ”shamoutis”, ”ovalis”, ”trovita” og
”hamlins”)
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0805.10.80 appelsiner, friske eller tørkede (unntatt friske, søte appelsiner)
0805.20.10 klementiner, friske eller tørkede
0805.20.30 monreales og satsumas, friske eller tørkede
0805.20.50 mandariner og wilkings, friske eller tørkede
0805.20.70 tangeriner, friske eller tørkede
0805.20.90 ”tangelos”, ”ortaniques”, ”malaquinas” og liknende sitrus

hybrider (unntatt klementiner, monreales, satsumas, mandariner,
wilkings og tangeriner), friske eller tørkede

0805.40.00 grapefrukt, herunder pompelmus, friske eller tørkede
0805.50.10 sitroner (Citrus limon, Citrus limonum), friske eller tørkede
0805.50.90 limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske eller

tørkede
0805.90.00 sitrusfrukter, friske eller tørkede (unntatt appelsiner, sitroner

(Citrus limon, Citrus limonum), limefrukter (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia), grapefrukt, mandariner, samt tangeriner og
satsumas, klementiner, wilkings og liknende sitrus hybrider)

0806.10.10 vindruer til spisebruk
0806.20.11 korinter, i pakninger med nettovekt høyst 2 kg
0806.20.12 sultaner, i pakninger med nettovekt høyst 2 kg
0806.20.18 tørkede druer, (unntatt korinter og sultaner), i pakninger med

nettovekt høyst 2 kg
0806.20.91 korinter, i pakninger med nettovekt over 2 kg
0806.20.92 sultaner, i pakninger med nettovekt over 2 kg
0806.20.98 tørkede druer, (unntatt korinter og sultaner), i pakninger med

nettovekt over 2 kg
0807.20.00 papayas, friske
0808.10.10 siderepler, i bulk, fra 16. september til 15. desember
0808.10.20 epler, friske, av sorten Golden Delicious
0808.10.50 epler, friske, av sorten Granny Smith
0808.10.90 epler. friske (unntatt siderepler, i bulk, fra 16. september til 15.

desember, Golden Delicious og Granny Smith)
0808.20.10 pærer til fremstilling av pærevin, friske, i bulk, fra 1. august til

31. desember
0808.20.50 pærer, friske (unntatt pærer til pærevin, i bulk, fra 1. august til

31. desember)
0808.20.90 kveder, friske
0809.10.00 aprikoser, friske
0809.20.05 surkirsebær, friske (Prunus cerasus)
0809.20.95 kirsebær, friske (unntatt surkirsebær (Prunus cerasus))
0809.30.10 nektariner, friske
0809.30.90 fersken, friske (unntatt nektariner)
0809.40.05 plommer, friske
0809.40.90 slåpefrukter, friske
0810.20.10 bringebær, friske
0810.20.90 bjørnebær, morbær og loganbær, friske
0810.30.10 solbær, friske
0810.30.30 røde rips, friske
0810.30.90 hvite rips og stikkelsbær, friske
0810.40.10 tyttebær eller fjelltyttebær
0810.40.30 frukter, friske, av slekten Vaccinium myrtillus
0810.40.50 frukter, friske, av slektene Vaccinium macrocarpum og



- 18 -

Albansk
varenummer

Vareslag

Vaccinium corymbosum
0810.40.90 frukter, friske av slekten Vaccinium (unntatt tyttebær, fjell-

tyttebær, eller av sortene Vaccinium myrtillus, macrocarpum og
corymbosum)

0810.50.00 kiwifrukter, friske
0810.60.00 durianer, friske
0810.90.30 tamarinder, akajouepler, jackfrukter, litchier og

sapodillaplommmer, friske
0810.90.40 pasjonsfrukter, stjernefrukt og pitahayaer, friske
0810.90.95 spiselige frukter (unntatt nøtter, bananer, dadler, fikener, ananas,

avokadopærer, guavaer, mangoer, mangostaner, papayaer,
tamarinder, akajouepler, jackfrukter, litchier, sapodillaplommer,
pasjonsfrukter, stjernefrukter, pitahayaer, citrusfrukter, druer)

0811.10.11 jordbær, også dampkokte eller kokte i vann, tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på over 13 vekt-
prosent, fryste

0811.10.19 jordbær, også dampkokte eller kokte i vann, tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på høyst 13 vekt-
prosent, fryste

0811.10.90 jordbær, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, fryste

0811.20.11 bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær, solbær, hvite eller røde
rips og stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i vann, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på over 13
vektprosent, fryste

0811.20.19 bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær, solbær, hvite eller røde
rips og stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i vann, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på høyst
13 vektprosent, fryste

0811.20.31 bringebær, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, fryste

0811.20.39 solbær, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, fryste

0811.20.51 røde rips, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, fryste

0811.20.59 bjørnebær og morbær, også dampkokte eller kokte i vann, ikke
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811.20.90 loganbær, hvit rips og stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i
vann, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811.90.11 guavaer, mangoer, mangostaner, papayaer, tamarinder, akajou-
epler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt,
stjernefrukter, pitahayaer, kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter,
arekanøtter, kolanøtter og makadamianøtter, også kokte

0811.90.19 frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann, tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på mindre
enn 13 vektprosent, fryste (unntatt jordbær, bringebær, bjørne-
bær, morbær, loganbær)

0811.90.31 guavaer, mangoer, mangostaner, papayaer, tamarinder, akajou-
epler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt,
stjernefrukt, pitahayaer, kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter,
arekanøtter, kolanøtter og makadamianøtter, også kokte

0811.90.39 spiselige frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann,
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fryste, også tilsatt sukker eller søtningsstoff, på over 13 vekt-
prosent sukker (unntatt jordbær, bringebær, bjørnebær, morbær,
loganbær)

0811.90.50 frukter av arten Vaccinium myrtillus, også dampkokte eller kokte
i vann, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811.90.70 frukter av sorten Vaccinium myrtilloides og Vaccinium
angustifolium, også dampkokte eller kokte i vann, uten sukker
eller annet søtningsstoff, fryste

0811.90.75 surkirsebær (Prunus cerasus), også dampkokte eller kokte i vann,
ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811.90.80 kirsebær, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff, fryste (unntatt surkirsebær (Prunus
cerasus)

0811.90.85 guavaer, mangos, mangostan, papayaer, tamarinder, akajouepler,
litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt,
pitahayaer, kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter, arekanøtter,
kolanøtter og makadamianøtter, også kokte

0811.90.95 frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann, ikke tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff, fryste (unntatt jordbær, bringe-
bær, bjørnebær, morbær, loganbær, solbær, hvit eller rød rips,
stikkelsbær)

0812.10.00 kirsebær, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.10 aprikoser, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.20 appelsiner, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.30 papayaer, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.40 frukter av sorten Vaccinium myrtillus, midlertidig konserverte,
men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.50 solbær, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk
i den foreliggende tilstand

0812.90.60 bringebær, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.70 guavaer, mangoer, mangostaner, tamarinder, akajouepler
(Anacardium occidentale), litchier, jackfrukter, sapodilla-
plommer, pasjonsfrukter, stjernefrukter, pitahayaer, kokosnøtter,
akajounøtter, paranøttter, arekanøtter, kolanøtter og makadamia-
nøtter, utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand

0812.90.99 frukter og nøtter, midlertidig konserverte med svoveldioksidgass,
i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende opp-
løsninger, men utjenelige til direkte forbruk i den foreliggende
tilstand (unntatt kirsebær, aprikoser, appelsiner, papayaer)

0813.10.00 tørkede aprikoser
0813.20.00 tørkede svisker
0813.30.00 tørkede epler
0813.40.10 tørkede ferskener, herunder nektariner
0813.40.30 tørkede pærer
0813.40.50 tørkede papayaer
0813.40.60 tørkede tamarinder
0813.40.70 tørkede akajouepler, litchifrukter, jackfrukter, sapodillaplommer,
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pasjonfrukter, stjernefrukter og pitahayaer
0813.40.95 frukter, tørkede, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, spiselige
0813.50.12 blandinger av tørkede papayaer, tamarinder, akajouepler, litchi-

frukter, jackfrukter, sapodillaplommer, pasjonsfrukter, stjerne-
frukter og pitahayaer, unntatt svisker

0813.50.15 blandinger av tørkede frukter, uten innhold av svisker (unntatt
frukt under posisjonene 08.01 til 08.06 og papayaer, tamarinder,
akajouepler, litchifrukter, jackfrukter, sapodillaplommer,
pasjons-frukter, stjernefrukter og pitahayaer)

0813.50.19 blandinger av tørkede aprikoser, epler, ferskener, nektariner,
pærer, papayaer eller andre tørkede frukter ikke nevnt eller
innbefattet annet sted, samt svisker (unntatt nøtteblandinger)

0813.50.31 blandinger utelukkende bestående av kokosnøtter, akajounøtter,
paranøtter, arekanøtter, kolanøtter og makadamianøtter

0813.50.39 blandinger utelukkende bestående av spiselige nøtter som hører
under posisjonene 08.01 og 08.02 (unntatt kokosnøtter, akajou-
nøtter, paranøtter, arekanøtter, kolanøtter og makadamianøtter)

0813.50.91 blandinger av tørkede frukter, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted (unntatt svisker eller fikener)

0813.50.99 blandinger av tørkede frukter, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted

0814.00.00 skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),
friske, fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i saltlake, i
svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger

0901.11.00 kaffe (unntatt brent og koffeinfri)
0901.12.00 koffeinfri kaffe (unntatt brent)
0901.21.00 brent kaffe (unntatt koffeinfri)
0901.22.00 brent koffeinfri kaffe
0901.90.10 skall og hinner av kaffe
0901.90.90 kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold
0904.20.30 tørkede, frukter av slektene Capsicum eller Pimenta, verken

knuste eller malte (unntatt søte pepperfrukter)
0908.10.00 muskat
0908.20.00 muskatblomme
0908.30.00 kardemomme
0909.10.00 anis og stjerneanis
0909.20.00 koriander
0909.30.00 spisskommen
0909.40.00 karve
0909.50.00 fennikel; einebær
0910.10.00 ingefær
0910.20.10 safran (unntatt knust eller malt)
0910.20.90 safran, knust eller malt
0910.30.00 gurkemeie (kurkuma)
0910.40.11 timian, viltvoksende (unntatt knust eller malt)
0910.40.13 timian (unntatt knust eller malt og viltvoksende timian)
0910.40.19 knust eller malt timian
0910.40.90 laurbærblad
0910.50.00 karri
0910.91.10 krydderblandinger (unntatt knust eller malt)
0910.91.90 krydderblandinger, knust eller malt
0910.99.10 bukkehornkløverfrø
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0910.99.91 krydder, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (unntatt knust
eller malt)

0910.99.99 krydder, knust eller malt, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
(unntatt krydderblandinger)

1001.90.10 spelt, såkorn
1006.10.10 uavskallet ris til dyrking
1006.10.21 uavskallet ris, rundkornet, forvellet (”parboiled”)
1006.10.23 uavskallet ris, medium, forvellet (”parboiled”)
1006.10.25 uavskallet ris, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde

og bredde over 2, men under 3, forvellet (”parboiled”)
1006.10.27 uavskallet ris, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde

og bredde på minst 3, forvellet (”parboiled”)
1006.10.92 uavskallet ris, rundkornet, (unntatt forvellet (”parboiled”) og til

dyrking)
1006.10.94 uavskallet ris, medium, (unntatt forvellet (”parboiled”) eller til

dyrking)
1006.10.96 uavskallet ris, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde

og bredde over 2, men under 3, (unntatt delviskokte og til
dyrking)

1006.10.98 uavskallet ris, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde
og bredde på minst 3, (unntatt forvellet (”parboiled”) og til
dyrking)

1006.20.11 avskallet brun ris, rundkornet, forvellet (”parboiled”)
1006.20.13 avskallet brun ris, medium, forvellet (”parboiled”)
1006.20.15 avskallet brun ris, langkornet, med et forhold mellom kornets

lengde og bredde over 2, men under 3, forvellet (”parboiled”)
1006.20.17 avskallet brun ris, langkornet, med et forhold mellom kornets

lengde og bredde på minst 3, forvellet (”parboiled”)
1006.20.92 avskallet brun ris, rundkornet, (ikke kokte)
1006.20.94 avskallet brun ris, medium, (ikke kokte)
1006.20.96 avskallet brun ris, langkornet, med et forhold mellom kornets

lengde og bredde over 2, men under 3, (unntatt forvellet
(”parboiled”))

1006.20.98 avskallet brun ris, langkornet, med et forhold mellom kornets
lengde og bredde på minst 3 (unntatt forvellet (”parboiled”))

1006.30.21 ris, rundkornet, halvslipt, forvellet (”parboiled”)
1006.30.23 ris, medium, forvellet (”parboiled”)
1006.30.25 ris, langkornet, halvslipt, med et forhold mellom kornets lengde

og bredde over 2, men under 3, forvellet (”parboiled”)
1006.30.27 ris, langkornet, halvslipt, med et forhold mellom kornets lengde

og bredde på minst 3, forvellet (”parboiled”)
1006.30.42 ris, rundkornet, halvslipt (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.44 ris, medium, halvslipt, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.46 ris, lang, halvslipt, med et forhold mellom kornets lengde og

bredde over 2, men under 3, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.48 ris, lang, halvslipt, med et forhold mellom kornets lengde og

bredde på minst 3 (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.61 ris, helslipt, rundkornet, forvellet (”parboiled”)
1006.30.63 ris, helslipt, medium, forvellet (”parboiled”)
1006.30.65 ris, helslipt, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde og

bredde over 2, men under 3, forvellet (”parboiled”)
1006.30.67 ris, helslipt, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde og
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bredde på minst 3, forvellet (”parboiled”)
1006.30.92 ris helslipt, rundkornet, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.94 ris, helslipt, medium, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.96 ris, helslipt, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde og

bredde over 2, men under 3, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.30.98 ris, helslipt, langkornet, med et forhold mellom kornets lengde og

bredde på minst 3, (unntatt forvellet (”parboiled”))
1006.40.00 bruddris
1007.00.10 hybrid sorghum, til dyrking
1007.00.90 hybrid sorghum, (unntatt hybrid til dyrking)
1008.10.00 bokhvete
1008.20.00 hirse (unntatt sorghum)
1008.30.00 kanarifrø
1008.90.10 triticale
1008.90.90 cerealer (unntatt hvete og blandinger av hvete og rug, rug, bygg,

havre, mais, ris, bokhvete, hirse, kanarifrø, triticale og sorghum)
1102.10.00 Rugmel
1102.20.10 maismel, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent
1102.20.90 maismel, med fettinnhold over 1,5 vektprosent
1102.30.00 rismel
1102.90.10 byggmel
1102.90.30 havremel
1102.90.90 mel av korn (unntatt hvete, blandinger av hvete og rug, rug, mais,

ris, bygg og havre)
1103.11.10 durumhvete, gryn og grovt mel
1103.11.90 hvete og spelt, gryn og grovt mel
1103.13.10 mais, gryn og grovt mel, med fettinnhold høyst 1,5 vektprosent
1103.13.90 mais, gryn og grovt mel, med fettinnhold over 1,5 vektprosent
1103.19.10 rug, gryn og grovt mel
1103.19.30 bygg, gryn og grovt mel
1103.19.40 havre, gryn og grovt mel
1103.19.50 ris, gryn og grovt mel
1103.19.90 gryn og grovt mel av korn, (unntatt av hvete, havre, mais, ris, rug

og bygg)
1103.20.10 pelleter av rug
1103.20.20 pelleter av bygg
1103.20.30 pelleter av havre
1103.20.40 pelleter av mais
1103.20.50 pelleter av ris
1103.20.60 pelleter av hvete
1103.20.90 pelleter av korn (unntatt av rug, bygg, havre, mais, ris, og hvete)
1104.12.10 havre, valset
1104.12.90 havre, bearbeidd til flak
1104.19.10 hvete, korn,valset eller bearbeidd til flak
1104.19.30 rug, korn,valset eller bearbeidd til flak
1104.19.50 maiskorn,valset eller bearbeidd til flak
1104.19.61 byggkorn,valset
1104.19.69 byggkorn, bearbeidd til flak
1104.19.91 riskorn, bearbeidd til flak
1104.19.99 korn, valset eller bearbeidd til flak (unntatt bygg, havre, hvete,

rug, mais og ris)
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1104.22.20 havre, avskallet (unntatt snittet)
1104.22.30 havre, avskallet, snittet eller grovknust
1104.22.50 havre, bearbeidd til perlegryn
1104.22.90 havre, grovknust
1104.22.98 havre, (unntatt avkuttet, avskallet, snittet eller grovknust,

bearbeidd til perlegryn og ellers ikke på annen måte bearbeidd
enn grovknust)

1104.23.10 mais, avskallet, snittet, eller grovknust
1104.23.30 mais, bearbeidd til perlegryn
1104.23.90 mais, grovknust
1104.23.99 mais, gryn (unntatt avskallet, snittet eller grovknust, bearbeidd til

perlegryn og ellers ikke på annen måte bearbeidd enn grovknust)
1104.29.01 bygg, avskallet
1104.29.03 bygg, avskallet, snittet eller grovknust (”grutze” eller ”grutten”)
1104.29.05 bygg, bearbeidde til perlegryn
1104.29.07 bygg, kun grovknust
1104.29.09 bygg, (unntatt avskallet, avskallet, snittet eller grovknust

(”grutze” eller ”grutten”), bearbeidd til perlegryn eller kun
grovknust)

1104.29.11 hvete, avskallet
1104.29.15 rug, avskallet
1104.29.19 korn, avskallet (unntatt bygg, havre, mais, ris, hvete eller rug)
1104.29.31 hvete, bearbeidde til perlegryn
1104.29.35 rug, bearbeidde til perlegryn
1104.29.39 korn, bearbeidde til perlegryn (unntatt bygg, havre, mais, ris,

hvete eller rug)
1104.29.51 hvete, kun grovknust
1104.29.55 rug, kun grovknust
1104.29.59 korn, kun grovknust (unntatt bygg, havre, mais, hvete og rug)
1104.29.81 hvete, (unntatt avskallet, snittet eller grovknust, bearbeidde til

perlegryn)
1104.29.85 rug, unntatt avskallet, snittet eller grovknust, bearbeidde til

perlegryn
1104.29.89 korn (unntatt bygg, havre, mais, hvete og rug, avskallet, snittet,

grovknuste, bearbeidde til perlegryn)
1104.30.10 hvetekimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte
1104.30.90 kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte (unntatt

hvete)
1105.10.00 potetmel og -pulver
1105.20.00 potetflak, -granuler og -pelleter
1106.10.00 mel og pulver av erter, bønner, linser og andre tørkede

belgfrukter som hører under posisjon 07.13
1106.20.10 denaturert mel og pulver av maniokarot, arrowrot og salepprot,

jordskokker, søtpoteter, jerusalem artiskokker og liknende røtter
og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold,

1106.20.90 mel og pulver av sagorot, maniokarot, arrowrot, salepprot,
artiskokker, søtpoteter og liknende røtter med høyt innhold av
stivelse eller inulin

1106.30.10 mel og pulver av bananer
1106.30.90 mel og pulver av spiselige frukter som hører under kapittel 8

(unntatt bananer)
1107.10.11 malt av hvete, i form av mel (unntatt røstet)
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1107.10.19 malt av hvete (unntatt mel og røstet)
1107.10.91 malt i form av mel (unntatt røstet og hvete)
1107.10.99 malt (unntatt røstet, hvete og mel)
1107.20.00 malt, røstet
1108.11.00 hvetestivelse
1108.12.00 maisstivelse
1108.13.00 potetstivelse
1108.14.00 maniokastivelse
1108.19.10 risstivelse
1108.19.90 stivelse (unntatt hvete, mais, poteter, manioka og ris)
1108.20.00 inulin
1109.00.00 hvetegluten, også tørket
1201.00.10 soyabønner til dyrking
1201.00.90 soyabønner (unntatt til dyrking)
1202.10.10 jordnøtter, med skall, til dyrking
1202.10.90 jordnøtter med skall (unntatt ristede, tilberedt på annen måte og

til dyrking)
1202.20.00 jordnøtter, også avskallede eller knuste (unntatt ristede eller

tilberedt på annen måte)
1203.00.00 kopra
1204.00.10 linfrø til dyrking
1204.00.90 linfrø (unntatt til dyrking)
1205.10.10 raps- eller rybsfrø med lavt innhold av erukasyre som gir en olje

med mindre enn 2 % erukasyre og som gir en fast bestanddel
som inneholder mindre enn 30 mikromol glykosinolater per
gram, til dyrking

1205.10.90 raps- eller rybsfrø med lavt innhold av erukasyre som gir en olje
med mindre enn 2 % erukasyre og som gir en fast bestanddel
som inneholder mindre enn 30 mikromol glykosinolater per
gram, også knuste, (unntatt til dyrking)

1205.90.00 raps- eller rybsfrø med høyt innhold av erukasyre som gir en olje
med minst 2 % erukasyre og som gir en fast bestanddel som
inneholder minst 30 micromol glykosinolater per gram, også
knuste

1206.00.10 solsikkefrø, til dyrking
1206.00.91 solsikkefrø, med eller uten skall og i grå- og hvitstripet skall

(unntatt til dyrking)
1206.00.99 solsikkefrø, også knuste (unntatt til dyrking, med eller uten skall

og i grå- og hvitstripet skall)
1207.10.10 palmenøtter og palmekjerner til dyrking
1207.10.90 palmenøtter og palmekjerner (unntatt til dyrking)
1207.20.10 bomullsfrø til dyrking
1207.20.90 bomullsfrø (unntatt til dyrking)
1207.30.10 ricinusfrø til dyrking
1207.30.90 ricinusfrø (unntatt til dyrking)
1207.40.10 sesamfrø til dyrking
1207.40.90 sesamfrø (unntatt til dyrking)
1207.50.10 sennepsfrø til dyrking
1207.50.90 sennepsfrø (unntatt til dyrking)
1207.60.10 saflorfrø til dyrking
1207.60.90 saflorfrø (unntatt til dyrking)
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1207.91.10 valmuefrø til dyrking
1207.91.90 valmuefrø (unntatt til dyrking)
1207.99.20 andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter til dyrking, (unntatt

spiselige nøtter, oliven, soyabønner, jordnøtter, kopra, linfrø,
raps- eller rybsfrø, solsikkefrø, palmenøtter og palmekjerner,
bomullsfrø, ricinusfrø, sesamfrø, sennepsfrø, og saflorfrø)

1207.99.91 hampfrø (unntatt til dyrking)
1207.99.98 oljefrø og oljeholdige frukter, også knuste (unntatt til dyrking og

spiselige nøtter, oliven, soyabønner, jordnøtter, kopra, linfrø,
raps- og rybsfrø, solsikkefrø, palmenøtter og palmekjerner,
bomull, ricinusolje, sesam, sennep, saflor )

1208.10.00 soya bønner, mel og grovt mel
1208.90.00 mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter (unntatt soya- og

sennepsmel)
1209.10.00 sukkerbetefrø, til dyrking
1209.21.00 lusernefrø, til dyrking
1209.22.10 rødkløver (Trifolium pratense L.) til dyrking
1209.22.80 kløverfrø (Trifolium spp.) til dyrking (unntatt rødkløver

(Trifolium pratense L.))
1209.23.11 engsvingelfrø til dyrking
1209.23.15 rødsvingelfrø til dyrking
1209.23.80 svingelfrø til dyrking (unntatt engsvingel (Festuca pratensis

huds) frø og rødsvingel (Festuca rubra L.) frø)
1209.24.00 engrappfrø til dyrking
1209.25.10 italiensk raigrasfrø samt westerwolds (Lolium multiflorum L.) til

dyrking
1209.25.90 raigrasfrø (Lolium perenne L.), til dyrking (flereårig)
1209.26.00 timoteifrø til dyrking
1209.29.10 kveinfrø av sorten Poa palustris L. og Poa trivialis L., frø av

hundegress (dactylis glomerata l.) og kveinfrø til dyrking
1209.29.50 lupinfrø til dyrking
1209.29.60 fôrbetefrø til dyrking (unntatt sukkerbetefrø)
1209.29.80 frø av fôrplanter til dyrking (unntatt hvete, hvetefrø, lusernefrø,

kløver ”Trifolium spp.” frø, svingelfrø, engrappfrø (Poa pratensis
L.) frø, raigrasfrø (Lolium multiflorum L., Lolium perenne L.)
timoteifrø)

1209.30.00 frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av
sine blomster, til dyrking

1209.91.10 kålrotfrø til dyrking
1209.91.30 salatbetefrø eller bete
1209.91.90 grønnsakfrø til dyrking (unntatt kohlrabi)
1209.99.10 frø av trær, til dyrking
1209.99.91 frø av planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av sine

blomster, til dyrking
1209.99.99 frø, frukt og sporer til dyrking (unntatt belgfrukter, sukkermais,

kaffe, te, mate og krydder, cerealer, oljefrø og oljeholdige
frukter, beter, fôrplanter, grønnsakfrø, frø fra trær)

1210.10.00 humle frisk eller tørket, verken malt, pulverisert eller i form av
pelleter

1210.20.10 humle, frisk eller tørket, malt, pulverisert eller i form av pelleter,
med høyt lupulininnhold; lupulin

1210.20.90 humle, frisk eller tørket, malt, pulverisert eller i form av pelleter
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(unntatt med høyt lupulininnhold)
1211.10.00 lakrisrot, frisk eller tørket, også skåret, knust eller pulverisert
1211.20.00 ginsengrot, frisk eller tørket, også skåret, knust eller pulverisert
1211.30.00 kokablader, frisk eller tørket, også skåret, knust eller pulverisert
1211.40.00 valmuehalm, frisk eller tørket, også skåret, knust eller pulverisert
1211.90.30 tonkabønner, frisk eller tørket, også skåret, knust eller pulverisert
1211.90.70 viltvoksende bergmynte ”origanum vulgare”, grener, stammer

eller blader, også skåret, knust eller pulverisert
1211.90.75 salvie (Salvia officinalis), blader og blomster, frisk eller tørket,

også stykkevis, knust eller pulverisert
1211.90.97 planter og plantedeler
1211.90.98 planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som hovedsakelig

brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske
preparater, til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende,
friske eller tørkede, også skårne, knuste eller pulveriserte (unntatt
lakrisrot, ginsengrot og kokablader)

1212.10.10 johannesbrød, friske eller tørkede, også malte
1212.10.91 johannesbrødfrø, friske eller tørkede (unntatt avskallet, knuste

eller malte))
1212.10.99 johannesbrødfrø, avskallet, knuste eller malte, friske eller tørkede
1212.30.00 aprikos-, fersken- eller plommesteiner og -kjerner
1212.91.20 sukkerbeter, tørkede, også malte
1212.91.80 sukkerbeter, friske, kjølte eller fryste
1212.99.20 sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte
1212.99.80 fruktsteiner og kjerner og andre grønnsakprodukter, herunder

ubrente sikorirøtter av sorten Cichorium intybus sativum, av det
slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde

1213.00.00 halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset
eller i form av pelleter

1214.10.00 mel og pelleter av luserne (alfalfa)
1214.90.10 kålrot, fôrbeter, fôrrøtter
1214.90.90 høy, luserne, kløver, esparsett,
1214.90.91 pelleter av høy, kløver, fôrurter, fôrkål, lupiner, vikker og

liknende fôrprodukter. (unntatt kålrot, fôrbeter og fôrrøtter)
1214.90.99 høy, luserne, kløver, fôrurter, fôrkål, lupiner, vikker og liknende

fôrprodukter (unntatt i form av pellets, kålrot, fôrbete, fôrrøtter,
og lusernemel)

1301.10.00 skjellakk
1301.20.00 gummi arabicum
1301.90.10 ”chios mastic” fra treet Pistacia lentiscus
1301.90.90 naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og balsamer

(unntatt gummi arabicum og “chios mastic” fra treet Pistacia
lentiscus)

1302.11.00 opium
1302.19.05 vaniljeoleoresiner
1302.19.98 vegetabliske safter og ekstrakter; (unntatt lakris, humle,

pyrethrum, planterøtter som inneholder rotenon, Quassia amara,
opium, aloe og manna, innbyrdes blandinger av vegetabilske
ekstrakter av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer
eller næringsmidler)

1302.32.90 planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av
guarfrø
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1302.39.00 planteslim og fortykningsmidler også modifiserte, utvunnet av
vegetabilske stoffer (unntatt fra johannesbrødfrø, guarfrø og
agar-agar)

1501.00.11 smult og annet svinefett, behandlet, også presset eller ekstrahert,
til industriell bruk (unntatt til næringsmiddelproduksjon)

1501.00.19 smult og annet svinefett, behandlet, også presset eller ekstrahert
(unntatt til industriell bruk)

1501.00.90 fjærfefett, behandlet, også presset eller ekstrahert
1502.00.10 talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, også behandlet,

også presset eller ekstrahert, til industriell bruk (unntatt til
produksjon av næringsmidler)

1502.00.90 talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, også behandlet,
også presset eller ekstrahert (unntatt til industriell /teknisk bruk)

1503.00.11 solarstearin og oleostearin til industriell bruk (ikke emulgert,
oppblandet eller bearbeidd på annen måte)

1503.00.19 solarstearin og oleostearin (unntatt til industriell bruk og
emulgert, oppblandet eller bearbeid på annen måte)

1503.00.30 talgolje til industriell bruk (unntatt til produksjon av nærings-
midler og emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte)

1503.00.90 talgolje, oleoolje og isterolje (unntatt emulgert, oppblandet eller
bearbeidd på annen måte, og talgolje til industriell bruk)

1504.10.10 fiskeleverolje og dens fraksjoner, med vitamin a innhold på inntil
2 500 internasjonale enheter per gram, også raffinert (unntatt
kjemisk modifisert)

1504.10.91 fiskeleverolje og dens fraksjoner, hellefisk/ kveite, også raffinert,
men ikke kjemisk modifisert, (unntatt fiskeleverolje med vitamin
A innhold på inntil 2 500 internasjonale enheter per gram)

1504.10.99 fiskeleverolje og dens fraksjoner, også raffinert men ikke kjemisk
modifisert (unntatt fiskeleverolje med vitamin A innhold enn på
inntil 2 500 internasjonale enheter per gram, og av hellefisk/
kveite)

1504.20.10 fett og oljer samt deres fraksjoner av fisk, også raffinerte (unntatt
kjemisk omdannede og fiskeleverolje)

1504.20.90 fett og oljer og deres flytende fraksjoner av fisk, også raffinerte
(unntatt kjemisk omdannede og fiskeleverolje)

1504.30.10 faste fraksjoner av fett og olje av sjøpattedyr, også raffinerte
(unntatt kjemisk omdannede)

1504.30.90 flytende fraksjoner av fett og olje av sjøpattedyr, også raffinert
(unntatt kjemisk omdannede)

1507.10.10 rå soyaolje, også avslimet, til industriell bruk (unntatt til
produksjon av næringsmidler)

1507.10.90 rå soyaolje, også avslimet (unntatt til industriell bruk)
1507.90.10 soyaolje og dens fraksjoner, også raffinert til industriell bruk

(unntatt kjemisk omdannede, rå, og til produksjon av nærings-
midler)

1507.90.90 soyaolje og dens fraksjoner, også raffinert (unntatt til industriell
bruk, kjemisk omdannet og rå)

1508.10.10 rå jordnøttolje til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler)

1508.10.90 rå jordnøttolje (unntatt til industriell bruk)
1508.90.10 jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinert til industriell bruk

(unntatt kjemisk omdannet og til produksjon av næringsmidler og
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rå)
1508.90.90 jordnøtteolje (unntatt rå), dens fraksjoner (unntatt 1508 90 10)

mest brukt til menneskeføde
1510.00.10 rå olivenolje og blandinger av disse oljene og deres fraksjoner og

oljer eller fraksjoner under posisjon 15.09
1510.00.90 andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra oliven,

også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, herunder
blandinger av disse oljene og deres fraksjoner med oljer eller
fraksjoner under posisjon 15.09 (unntatt rå)

1511.10.10 rå palmeolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler)

1511.10.90 rå palmeolje (unntatt til industriell bruk)
1511.90.11 faste fraksjoner av palmeoljer, også raffinerte, men ikke kjemisk

omdannede, i pakninger på inntil 1 kg
1511.90.19 faste fraksjoner av palmeolje, også raffinerte, men ikke kjemisk

omdannede i pakninger på over 1 kg
1511.90.91 palmeoljer og dens flytende fraksjoner, også raffinerte, men ikke

kjemisk omdannede til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler og rå)

1511.90.99 palmeolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte men ikke
kjemisk omdannede, (unntatt til industriell bruk og rå)

1512.11.10 rå solsikke- eller saflor- olje, til industriell bruk (unntatt til
produksjon av næringsmidler)

1512.11.91 rå solsikkeolje (unntatt til industriell bruk)
1512.11.99 rå saflorolje (unntatt til industriell bruk)
1512.19.10 solsikke- eller saflorolje og dens fraksjoner, også raffinert men

ikke kjemisk omdannet til industriell bruk (unntatt rå og
produksjon av næringsmidler)

1512.19.90 solsikkeolje eller saflorolje
1512.19.91 solsikkeolje og dens fraksjoner, også raffinert men ikke kjemisk

omdannet (unntatt rå og til industriell bruk)
1512.19.99 saflorolje og dens fraksjoner, også raffinert men ikke kjemisk

omdannet (unntatt rå og til industriell bruk)
1512.21.10 rå bomullsfrøolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av

næringsmidler)
1512.21.90 rå bomullsfrøolje (unntatt til industriell bruk)
1512.29.10 bomullsfrøolje, og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke

kjemisk omdannede, til industriell bruk (unntatt rå og til
produksjon av næringsmidler)

1512.29.90 bomullsfrøolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke
kjemisk omdannede (unntatt til industriell bruk og rå))

1513.11.10 rå kokosolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler)

1513.11.91 rå kokosolje, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt til
industriell bruk)

1513.11.99 rå kokosolje, i pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt til
industriell bruk)

1513.19.11 faste fraksjoner av kokosolje, også raffinert men ikke kjemisk
omdannet, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg

1513.19.19 fast kokosnøttolje fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede, i pakninger med nettovekt over 1 kg

1513.19.30 kokosolje og dens flytende fraksjoner, også raffinert men ikke
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kjemisk omdannede, til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler)

1513.19.91 kokosolje og dens flytende fraksjoner, også raffinert men ikke
kjemisk omdannet, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt
til industriell bruk og rå)

1513.19.99 kokosolje og dens flytende fraksjoner, samt raffinert men ikke
kjemisk omdannet, i pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt
til industriell bruk og rå)

1513.21.10 rå palmekjerneolje
1513.21.11 rå palmekjerne- og babassuolje, i pakninger med nettovekt høyst

1 kg (unntatt til industriell bruk)
1513.21.19 rå babassuolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av

næringsmidler)
1513.21.30 rå palmekjerne- og babassuolje, i pakninger med nettovekt høyst

1 kg (unntatt til industriell bruk)
1513.21.90 rå palmekjerne- og babassuolje i pakninger, i pakninger med

nettovekt over 1 kg (unntatt oljer til teknisk eller industriell bruk)
1513.29.11 faste palmekjerne- og babassuoljefraksjoner, også raffinert men

ikke kjemisk omdannede, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg
1513.29.19 faste palmekjerne- og babassuoljefraksjoner, også raffinert, men

ikke kjemisk omdannede, i pakninger med nettovekt over 1 kg
1513.29.30 palmekjerne- og babassuolje og deres flytende fraksjoner, også

raffinert, men ikke kjemisk omdannede, til industriell bruk
(unntatt til produksjon av næringsmidler og rå)

1513.29.50 palmekjerne- og babassuolje og deres flytende fraksjoner, også
raffinert men ikke kjemisk omdannde, i pakninger med nettovekt
høyst 1 kg (unntatt til industriell bruk og rå)

1513.29.90 rå palmekjerneolje
1513.29.91 palmekjerneolje og dens flytende fraksjoner, også raffinerte men

ikke kjemisk omdannede, i pakninger med nettovekt over 1 kg
(unntatt til industriell bruk og rå)

1513.29.99 babassuolje og dens flytende fraksjoner, også raffinert, men ikke
kjemisk omdannede, i pakninger med nettovekt over 1 kg
(unntatt til industriell bruk og rå)

1514.11.10 raps- eller rybsolje med lavt innhold av erukasyre, med innhold
av mindre enn 2 prosent erukasyre, rå, til teknisk eller industriell
bruk (unntatt til produksjon av næringsmidler til menneskeføde)

1514.11.90 raps- eller rybsolje med lavt innhold av erukasyre, med innhold
av mindre enn 2 prosent erukasyre, rå (unntatt til teknisk eller
industriell bruk)”

1514.19.10 raps- eller rybsolje med lavt innhold av erukasyre, med innhold
av mindre enn 2 prosent erukasyre, og dens fraksjoner, også
raffinert men ikke kjemisk omdannede, til teknisk eller industriell
bruk (unntatt tilproduksjon av næringsmidler til menneskeføde)

1514.19.90 raps- eller rybsolje med lavt innhold av erukasyre, med innhold
av mindre enn 2 prosent erukasyre, og dens fraksjoner, også
raffinert men ikke kjemisk omdannede (unntatt til teknisk eller
industriell bruk og rå)

1514.91.10 raps- eller rybsolje med innhold av minst 2 prosent erukasyre, og
sennepsolje, rå, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til
produksjon av næringsmidler til menneskeføde)

1514.91.90 raps- eller rybsolje med innhold av minst 2 prosent erukasyre, og
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sennepsolje, rå (unntatt til teknisk eller industriell bruk)
1514.99.10 raps- eller rybsolje med innhold av minst 2 prosent erukasyre og

sennepsolje, og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke
kjemisk omdannede, til teknisk eller industriell bruk (unntatt til
produksjon av næringsmidler)

1514.99.90 raps- eller rybsolje med innhold av minst 2 prosent erukasyre, og
sennepsolje, og deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kje-
misk omdannede (unntatt til teknisk eller industriell bruk og rå)

1515.11.00 rå linolje og dens fraksjoner
1515.19.10 linolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk

omdannede, til industriell bruk (unntatt rå og til produksjon av
næringsmidler)

1515.19.90 linolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk
omdannede (unntatt til industriell bruk og rå)

1515.21.10 rå maisolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av nærings-
midler)

1515.21.90 rå maisolje (unntatt til industriell bruk)
1515.29.10 maisolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk

omdannede, til industriell bruk (unntatt rå og til produksjon av
næringsmidler)

1515.29.90 maisolje og dens fraksjoner, også raffiner, men ikke kjemisk
omdannede (unntatt til industriell bruk og rå)

1515.30.10 ricinusolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk
omdannede til produksjon av aminoundekansyre til produksjon
av syntetisk tekstilfiber eller plast

1515.30.90 ricinusolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk
omdannede til produksjon av aminoundekansyre til produksjon
av syntetisk tekstilfiber eller plast

1515.40.00 tungolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk
omdannede

1515.50.11 rå sesamolje, til industriell bruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler)

1515.50.19 rå sesamolje (unntatt til industriell bruk)
1515.50.91 sesamolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk

omdannede, til industriell bruk (unntatt rå)
1515.50.99 sesamolje og dens fraksjoner, også raffinert, men ikke kjemisk

omdannede (unntatt til industribruk og rå)
1515.90.21 rå tobakkfrøolje, til industribruk (unntatt til produksjon av

næringsmidler)
1515.90.29 rå tobakkfrøolje, (unntatt til industribruk)
1515.90.31 rå tobakkfrøolje, og dens fraksjoner, også raffinert men ikke

kjemisk omdannede, til industribruk (unntatt til produksjon av
næringsmidler og rå)

1515.90.39 rå tobakkfrøolje, og dens fraksjoner, også raffinert men ikke
kjemisk omdannede, (unntatt til industribruk og rå)

1515.90.40 rå vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, til
industribruk (unntatt til produksjon av næringsmidler, soya-
bønner, jordnøtter, oliven, palme, solsikke, saflor, bomullsfrø,
kokos, palmekjerne, babassu, raps, rybs og sennep)

1515.90.51 rå, faste, vegetabilske fettstoffer og oljer, i pakninger med netto-
vekt høyst 1 kg (unntatt til industribruk og soyabønner, jord-
nøtter, oliven, palme, solsikkefrø, saflor, bomullsfrø, kokos-
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nøtter, palmekjerne, babassu, raps, rybs, sennep og linfrø)
1515.90.59 rå, faste, vegetabilske fettstoffer og oljer, i pakninger med netto-

vekt over 1 kg, eller rå, flytende (unntatt til teknisk eller
industriell bruk; soya, jordnøtter, oliven, palme, solsikke, saflor,
bomullsfrø, kokos, palmekjerner, babassu, ”rubsen”)

1515.90.60 vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også
raffinerte, (unntatt kjemisk omdannede, til teknisk eller industri-
bruk), (unntatt til produksjon av næringsmidler, rå fett og oljer;
soya, jordnøtter, oliven, palme, solsikke og saflor)

1515.90.91 faste vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også
raffinert, men ikke kjemisk omdannede, i pakninger med netto-
vekt høyst 1 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (unntatt til
industribruk og råfett og oljer)

1515.90.99 faste vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også
raffinert, men ikke kjemisk omdannede, i pakninger med netto-
vekt over 1 kg, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (unntatt til
industribruk og råfett og oljer)

1516.10.10 animalske fettstoffer, oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis
hydrogenerte, interforstrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, men ikke videre bearbeidde, i pakninger med nettovekt
høyst 1 kg

1516.10.90 animalske fettstoffer, oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis
hydrogenerte, interforstrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, men ikke videre bearbeidde, i pakninger med nettovekt
over 1 kg

1516.20.91 vegetabilske fettstoffer, oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis
hydrogenerte, interforstrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, men ikke videre bearbeidde, i pakninger med nettovekt
høyst 1 kg (unntatt ”opalvoks” og videre bearbeidet)

1516.20.95 vegetabilske fettstoffer, oljer og deres fraksjoner fra rybs, linfrø,
rapsfrø, solsikkefrø, ”illipe”, ”karite”, ”makore”, ”tulucuna” eller
babassuolje, interforstrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, til teknisk eller industriell bruk, med nærmeste
innpakning

1516.20.96 vegetabilske fettstoffer, oljer og deres fraksjoner av jordnøtter,
bomullsfrø, soyabønner eller solsikkefrø oljer (unntatt de om
hører under varenummer 1516.20.95); andre oljer inneholdende
mindre enn 50 vektprosent av fettsyrer, i pakninger med netto-
vekt over 1 kg eller i andre former (unntatt palmekjerner,
”illipe”, kokos, raps)

1516.20.98 vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, helt eller
delvis hydrogenerte, interforstrede, reforestrede eller elaidini-
serte, også raffinerte, i pakninger med nettovekt over 1 kg eller i
andre former (unntatt fettstoffer og oljer og deres fraksjoner)

1517.10.90 margarin som inneholder høyst 10 % melkefett (unntatt flytende)
1517.90.91 spiselige flytende blandinger av vegetabilske oljer som inne-

holder høyst 10 % melkefett (unntatt oljer som er helt eller delvis
hydrogenerte, interforstrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, men ikke videre bearbeidet, og blandinger av oliven-
olje)

1517.90.99 spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske
fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer
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og oljer som inneholder høyst 10 % melkefett (unntatt spiselige
flytende blandinger av vegetabilske oljer, eller produkter av det
slag som benyttes til formslippmiddel)

1518.00.31 rå vegetabilske oljer, flytende, blandede, uspiselige, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted, til industribruk (unntatt til produksjon
av næringsmidler)

1518.00.39 vegetabilske oljer, flytende, blandede, uspiselige, ikke nevnt eller
innebefattet annet sted, til industribruk (unntatt råoljer og til
produksjon av næringsmidler)

1522.00.31 ”soap-stock” som inneholder olje med karakter av olivenolje
1522.00.39 reststoffer etter behandling av fettstoffer med karakter av

olivenolje (unntatt ”soap-stock”)
1522.00.91 oljebunnfall; ”soap-stock” (unntatt med karakter av olivenolje)
1522.00.99 restoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og

vegetabilsk voks (unntatt med karakter av olivenolje, olje-
bunnfall; ”soap-stock”)

1602.10.00 homogeniserte næringsmidler av kjøtt, slakteavfall eller blod,
pakket for detaljsalg som barnemat eller til dietetisk bruk, i
beholdere med innhold høyst 250 g

1602.31.11 næringsmidler inneholdende minst 57 vektprosent kalkunkjøtt
(unntatt pølser og liknende produkter), ikke kokt, stekt eller på
liknende måte tilberedt

1602.31.19 næringsmidler inneholdende minst 57 vektprosent kjøtt eller
slakteavfall av kalkun (unntatt pølser og liknende produkter,
homogeniserte næringsmidler under varenummer 1602.10.00,
næringsmidler av lever samt kjøttekstrakter), kokt, stekt eller på
lignende måte tilberedt

1602.31.90 næringsmidler inneholdende mindre enn 25 % kjøtt eller slakte-
avfall av kalkun (unntatt pølser og liknende produkter, homogen-
iserte næringsmidler under varenummer 1602.10.00, nærings-
midler av lever samt kjøttekstrakter og safter)

1602.32.11 næringsmidler inneholdende minst 57 vektprosent kjøtt eller
slakteavfall av høns av arten Gallus domesticus (unntatt pølser og
liknende produkter samt preparater av lever), ikke kokt, stekt
eller på lignende måte tilberedt

1602.32.19 næringsmidler inneholdende minst 57 vektprosent kjøtt eller
slakteavfall av høns av arten Gallus domesticus (unntatt pølser og
liknende produkter samt preparater av lever), kokt, stekt eller på
lignende måte tilberedt

1602.32.90 næringsmidler som inneholder mindre enn 25 % kjøtt eller
slakteavfall av høns av arten Gallus domesticus (unntatt pølser og
liknende produkter, homogeniserte næringsmidler som hører
under varenummer 16.02.10.00, næringsmidler av lever samt
kjøttekstrakter)

1602.39.21 næringsmidler innholdende minst 57 % kjøtt eller slakteavfall av
ender, gjess og perlehøns (unntatt pølser og liknende produkter
samt næringsmidler av lever), ikke kokt, stekt eller på lignende
måte tilberedt

1602.39.29 næringsmidler innholdende minst 57 % kjøtt eller slakteavfall av
ender, gjess og perlehøns (unntatt pølser og liknende produkter,
homogeniserte næringsmidler som hører under varenummer
1602.10.00, næringsmidler av lever samt kjøttekstrakter ), kokt,
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stekt eller på lignende måte tilberedt.
1602.39.80 næringsmidler innholdende mindre enn 25 % kjøtt eller slakte-

avfall av ender, gjess og perlehøns (unntatt pølser og liknende
homogeniserte næringsmidler som hører under varenummer
1602.10.00, næringsmidler av lever samt kjøttekstrakter )

1602.41.10 skinker, og stykker derav, av tamsvin, tilberedt eller konservert
1602.41.90 skinker, og stykker derav, av andre svin enn tamsvin, tilberedt

eller konservert
1602.42.10 bog og stykker derav, av tamsvin, tilberedt eller konservert
1602.42.90 bog og stykker derav, av andre svin enn tamsvin, tilberedt eller

konservert
1602.49.11 kam og stykker derav av tamsvin, tilberedt eller konservert,

herunder blandinger av kam og skinke (unntatt nakke)
1602.49.13 nakke og stykker derav av tamsvin, tilberedt eller konservert,

herunder blandinger av nakke og bog
1602.49.15 blandinger av skinke, bog, kam, eller nakke av tamsvin (unntatt

blandinger av kun kam og skinke, eller kun nakke og bog)
1602.49.19 kjøtt eller slakteavfall og blandinger derav, av tamsvin, inne-

holdende minst 80 vektprosent kjøtt eller slakteavfall uansett
kjøttype, samt svinefett og fett uansett opphav (unntatt skinker,
boger, kammer, nakker og stykker derav samt pølser), tilberedt
eller konservert

1602.49.50 kjøtt eller slakteavfall og blandinger derav, av tamsvin, inne-
holdende mindre enn 40 vektprosent kjøtt eller slakteavfall
uansett kjøttype, samt fett uansett opphav (unntatt pølser og
liknende produkter, homogeniserte næringsmidler som hører
under varenummer 1602.10.00, preparater av lever og kjøtt-
ekstrakt)

1602.49.90 tilberedt eller konservert kjøtt, slakteavfall og blandinger av svin
(unntatt skinker, boger og stykker derav av tamsvin, pølser og
liknende produkter, homogeniserte næringsmidler under vare-
nummer 1602.10.00, næringsmidler av lever samt kjøttekstrakt
og safter)

1602.50.10 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av storfe, ikke kokt,
stekt eller på lignende måte tilberedt, samt blandinger av slikt
kjøtt eller slakteavfall med kokt, stekt eller på liknende måte
tilberedt kjøtt eller slakteavfall (unntatt pølser og liknende
produkter samt preparater av lever)

1602.50.31 “corned beef”, i hermetisk lukket emballasje
1602.50.39 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av storfe, kokt,

stekt eller på lignende måte tilberedt (unntatt i hermetisk lukket
emballasje, pølser og liknende produkter og homogeniserte
næringsmidler som hører under varenummer 1602.10.00)

1602.50.80 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av storfe, kokt,
stekt eller på lignende måte tilberedt (unntatt i hermetisk lukket
emballasje, pølser og liknende produkter og homogeniserte
næringsmidler som hører under varenummer 16.02.10 00)

1602.90.10 næringsmidler av blod, av alle dyr (unntatt pølser og liknende
produkter)

1602.90.31 annet kjøtt og spiselig slakteavfall av vilt eller kanin, tilberedt
eller konservert, (unntatt av villsvin, pølser og liknende
produkter, homogeniserte næringsmidler som hører under
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varenummer 1602.10.00, næringsmidler av lever og kjøtt-
ekstrakter og safter)

1602.90.41 kjøtt og slakteavfall av reinsdyr, tilberedt eller konservert,
(unntatt pølser og liknende produkter, homogeniserte nærings-
midler som hører under varenummer 1602.10.00, preparater av
lever og kjøttekstrakter og safter)

1602.90.51 andre varer med innhold av kjøtt eller slakteavfall av tamsvin
(unntatt av fjærfe, storfe, vilt eller kanin, pølser og liknende
produkter, homogeniserte næringsmidler som hører under vare-
nummer 1602.10.00, preparater av lever samt kjøttekstrakter)

1602.90.61 andre varer med innhold av kjøtt eller slakteavfall av storfe
(unntatt av fjærfe, tamsvin, vilt eller kanin, pølser og liknende
produkter, homogeniserte næringsmidler som hører under vare-
nummer 1602.10.00, preparater av lever samt kjøttekstrakter),
ikke kokt, stekt eller på lignende måte tilberedt

1602.90.72 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av sau eller lam,
ikke kokt, stekt eller på lignende måte tilberedt, samt blandinger
av slikt kjøtt eller slakteavfall med kokt, stekt eller på liknende
måte tilberedt kjøtt eller slakteavfall. (unntatt pølser og liknende
produkter samt preparater av lever)

1602.90.74 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av geiter, ikke kokt,
stekt eller på lignende måte tilberedt, samt blandinger av slikt
kjøtt eller slakteavfall med kokt, stekt eller på lignende måte
tilberedt kjøtt eller slakteavfall (unntatt pølser og liknende
produkter samt preparater av lever)

1602.90.76 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av sau eller lam,
kokt, stekt eller på lignende måte tilberedt (unntatt pølser og
liknende produkter, homogeniserte næringsmidler som hører
under varenummer 1602.10.00, preparater av lever samt kjøtt-
ekstrakter og -safter)

1602.90.78 tilberedt eller konservert kjøtt og slakteavfall av geiter, kokt,
stekt eller på lignende måte tilberedt (unntatt pølser og liknende
produkter, homogeniserte næringsmidler som hører under vare-
nummer 1602.10.00, preparater av lever samt kjøttekstrakter og
safter)

1603.00.10 ekstrakter og safter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre
virvelløse dyr som lever i vann, i pakninger med nettovekt høyst
1 kg

1603.00.80 ekstrakter og safter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre
virvelløse dyr som lever i vann, i pakninger med nettovekt over
1 kg

1701.11.10 rå rørsukker, til raffinering, uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer

1701.11.90 rå rørsukker, unntatt til raffinering, uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer

1701.12.10 rå betesukker, til raffinering, uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer

1701.12.90 rå betesukker, unntatt til raffinering, uten tilsetning av smaks-
eller fargestoffer

1701.91.00 rør- og betesukker, raffinert, i fast form, med tilsetning av smaks-
eller fargestoff

1701.99.10 hvitt sukker, som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst
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99,5 % sakkarose, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer
1701.99.90 rør- og betesukker og kjemisk ren sakkarose, i fast form, uten

tilsetning av smaks- eller fargestoffer (unntatt råsukker og hvitt
sukker)

1702.11.00 laktose i fast form og laktosesirup, uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer, som, beregnet av tørrstoffet, innholder minst 99
vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose

1702.19.00 laktose i fast form og laktose sirup, uten tilsetningsstoffer, som
beregnet av tørrstoffet inneholder under 99 vektprosent laktose,
uttrykt som vannfri laktose

1702.20.10 lønnesukker, i fast form, tilsatt smaks- eller fargestoffer
1702.20.90 lønnesukker, i fast form, og lønnesirup uten tilsetning av smaks-.

eller fargestoffer
1702.30.10 isoglukose i fast form, uten innhold av fruktose eller som i tørr

tilstand inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose
1702.30.51 glukose i form av hvitt krystallisert pulver, også agglomerert,

uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inneholder
mindre enn 20 vektprosent fruktose og minst 99 vektprosent
glukose (unntatt isoglukose)

1702.30.59 glukose i fast form og glukosesirup, uten smaks eller fargestoffer,
uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inneholder
mindre enn 20 vektprosent fruktose og 99 vektprosent glukose

1702.30.91 dekstrose i form av hvitt krystallisert pulver, også agglomerert,
uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inneholder
mindre enn 20 vektprosent fruktose og mindre enn 99 vekt-
prosent glukose (unntatt isoglukose)

1702.30.99 glukose i fast form og glukosesirup, uten smaks- eller farge-
stoffer, uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inne-
holder mindre enn 20 vektprosent fruktose og mindre enn 99
vektprosent glukose (unntatt isoglukose og dekstrose)

1702.40.10 isoglukose i fast form, som i tørr tilstand inneholder minst 20
vektprosent, men mindre enn 50 vektprosent fruktose

1702.40.90 glukose i fast form og glukosesirup uten smaks- og fargestoffer,
som i tørr tilstand inneholder minst 20 vektprosent, men mindre
enn 50 vektprosent, fruktose (unntatt isoglukose)

1702.60.10 isoglukose i fast form, som i tørr tilstand inneholder mer enn 50
vektprosent fruktose (unntatt kjemisk ren fruktose)

1702.60.80 inulinsirup, utvunnet med hydrolyse av inulin eller oligo-
fruktoser, som i tørr tilstand inneholder mer enn 50 vektprosent
fruktose i fri form eller som sukrose

1702.60.95 fruktose i fast form og fruktosesirup uten farge- eller smaks-
stoffer, som i tørr tilstand inneholder mindre enn 50 vektprosent
fruktose (unntatt isoglukose, inulinsirup og kjemisk ren fruktose)

1702.90.30 isoglukose i fast form, utvunnet fra glukosepolymerer
1702.90.50 maltodekstrin i fast form og maltodekstrinsirup, uten tilsetning av

smaks- eller fargestoffer
1702.90.60 kunsthonning, også blandet med naturlig honning
1702.90.71 sukker og melasse, karamellisert, inneholdende, beregnet av

tørrstoffet, minst 50 vektprosent sukrose
1702.90.75 sukker og melasse, karamellisert, inneholdende, beregnet av

tørrstoffet, mindre enn 50 vektprosent sukrose i pulverform, også
agglomerert
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1702.90.79 sukker og melasse, karamellisert, inneholdende, beregnet av tørr-
stoffet, mindre enn 50 vektprosent sukrose (unntatt sukker og
melasse i pulverform, også agglomerert)

1702.90.80 inulinsirup, utvunnet ved hydrolyse av inulin eller oligofruktose,
som, beregnet av tørrstoffet, inneholder 50 vektprosent fruktose,
separat eller i form av sukrose

1702.90.99 sukker, herunder invertsukker, i fast form og sukkersirup uten
smaks- eller fargetilsetninger (unntatt rør og betesukker, sukrose
og maltose, kjemisk ren, laktose, lønnesirup, glukose, fruktose og
maltodekstrin)

1703.10.00 melasse, fremstilt ved ekstrahering eller raffinering av rørsukker
1703.90.00 melasse, fremstilt ved ekstrahering eller raffinering av betesukker
1801.00.00 kakaobønner, hele eller knuste, også brente
1802.00.00 kakaoskall og annet kakaoavfall
1902.20.30 pasta, også kokt eller eller tilberedt på annen måte,, inneholdende

mer enn 20 vektprosent pølser og liknende, kjøtt, slakteavfall
eller fettstoffer

2001.90.85 rødkål, tilberedt eller konservert med eddik eller eddiksyre
2001.90.99 grønnsaker, frukt, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedt

eller konservert med eddik eller eddiksyre, ikke nevnt annet sted
2002.10.10 tomater, flådde, hele eller i stykker, tilberedte eller konserverte

på annen måte enn med eddik eller eddiksyre
2002.10.90 tomater, ikke flådde, hele eller i stykker, tilberedte eller

konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre
2002.90.11 tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med

eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold under 12 %, i
pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt tomater hele eller i
stykker)

2002.90.19 tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold under 12 vektprosent,
i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt tomater hele eller i
stykker)

2002.90.31 tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold på minst 12 % men
høyst 30 %, i pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt tomater
hele eller i stykker)

2002.90.39 tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold på minst 12 % men
høyst 30 %, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt
tomater hele eller i stykker)

2002.90.91 tomater, tilberedte eller konserverte, på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold over 30 %, i
pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt tomater hele eller i
stykker)

2002.90.99 tomater, tilberedte eller konserverte, på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, med tørrvektinnhold over 30 %, i
pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt tomater hele eller i
stykker)

2003.10.20 sopper av arten Agaricus, midlertidig konserverte på annen måte
enn med eddik eller eddiksyre, gjennomkokt eller stekt.

2003.10.30 sopper av arten Agaricus, tilberedte eller konserverte på annen
måte enn med eddik eller eddiksyre (unntatt gjennomkokte eller
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stekte og midlertidige konserverte sopper)
2003.20.00 trøfler, tilberedte eller konserverte, på annen måte enn med eddik

eller eddiksyre
2003.90.00 sopper, tilberedte eller konserverte, på annen måte enn med eddik

eller eddiksyre (unntatt sopper av arten ”Agaricus”)”
2004.10.10 poteter, kokte, stekte eller på liknende måte tilberedte, fryste
2004.10.99 poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik

eller eddiksyre, fryste (unntatt kokte eller i form av mel eller
flak)

2005.20.20 poteter, i tynne skiver, kokt i fett eller olje, også saltet eller
smakstilsatt, i lufttett emballasje, egnet til direkte konsum, ikke
fryst

2005.20.80 poteter, tilberedte eller konserverte, på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryst, (unntatt poteter i form av mel,
gryn eller flak, i tynne skiver, kokt i fett eller olje, også saltet
eller smakstilsatt, i lufttett emballasje)

2006.00.10 ingefær, kandiserte, glaserte eller krystalliserte
2008.11.92 jordnøtter, ristede, i pakninger med nettovekt over 1 kg
2008.11.94 jordnøtter, tilberedte eller konserverte, i pakninger med nettovekt

over 1 kg (unntatt ristede og peanøttsmør)
2008.11.96 jordnøtter, tilberedte eller konserverte, i pakninger med nettovekt

høyst 1 kg
2008.11.98 jordnøtter, tilberedte eller konserverte, i pakninger med nettovekt

over 1 kg (unntatt ristede eller peanøttsmør)
2008.19.11 kokosnøtter, akajounøtter, paranøtter, betelnøtter, kolanøtter og

makadamianøtter, herunder blandinger som inneholder mer enn
50 vektprosent tropiske frukter og tropiske nøtter (som definert i
tilleggsnotene7 og 8 til kapittel 20 i EUs kombinerte
nomenklatur), i detaljpakninger

2008.19.13 mandler og pistasjnøtter, i pakninger med nettovekt over 1 kg
2008.19.19 nøtter og andre frø, herunder blandinger, tilberedte eller

konserverte, i pakninger med nettovekt over 1 kg (unntatt
peanøttsmør eller jordnøtter tilberedte eller konserverte, ristede
mandler, pistasje- og tropiske nøtter)

2008.19.51 kokos-, akajou-, para-, betel-, kola- og makadamianøtter, ristede,
i pakninger med nettovekt høyst 1 kg

2008.19.59 kokos-, akajou-, para-, betel-, kola- og makadamianøtter, her-
under blandinger som inneholder minst 50 vektprosent tropiske
frukter og tropiske nøtter (som definert i tilleggsnotene7 og 8 til
kapittel 20 i EUs kombinerte nomenklatur), i detaljpakninger

2008.19.91 kokos-, akajou-, para-, betel-, kola- og makadamianøtter, ristede,
i pakninger med nettovekt høyst 1 kg

2008.19.93 mandler og pistasjnøtter, ristede, i pakninger med nettovekt høyst
1 kg

2008.19.95 ristede nøtter, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt jord-
nøtter, mandler, pistasj, kokos-, akajou-, para-, betel-, kola-, og
makadamianøtter)

2008.19.99 nøtter og andre frø, herunder blandinger, tilberedte eller
konserverte, i pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt
peanøttsmør eller jordnøtter tilberedte eller konserverte på annen
måte, ristede kokos-, akajou-, para-, og betelnøtter)

2008.20.11 ananas, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol og med sukker-
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innhold over 17 vektprosent, i pakninger over 1 kg
2008.20.19 ananas, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol, i pakninger over

1 kg (unntatt med sukkerinnhold over 17 vektprosent)
2008.20.31 ananas, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol, med

sukkerinnhold over 19 vektprosent, i pakninger på høyst 1 kg
2008.20.39 ananas, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol, i pakninger på

høyst 1 kg (unntatt med sukkerinnhold over 19 vektprosent)
2008.20.51 ananas, tilberedt eller konservert, uten alkohol, tilsatt sukker,

med sukkerinnhold over 17 vektprosent, i pakninger over 1 kg
2008.20.59 ananas, tilberedt eller konservert, uten alkohol, tilsatt sukker,

med sukkerinnhold høyst 17 vektprosent, i pakninger over 1 kg
2008.20.71 ananas, tilberedt eller konservert, uten alkohol, tilsatt sukker,

med sukkerinnhold over 19 vektprosent, i pakninger på høyst
1 kg

2008.20.79 ananas, tilberedt eller konservert, uten alkohol, tilsatt sukker,
med sukkerinnhold høyst 19 vektprosent, i pakninger på høyst
1 kg

2008.20.90 ananas, tilberedt eller konservert, i pakninger på minst 4,5 kg,
(unntatt tilsatt sukker eller alkohol)

2008.20.91 ananas, tilberedt eller konservert, i pakninger på minst 4,5 kg,
(unntatt tilsatt sukker eller alkohol)

2008.20.99 ananas, tilberedt eller konservert, i pakninger på mindre enn 4,5
kg, (unntatt tilsatt sukker eller alkohol)

2008.30.11 sitrusfrukter, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med
sukkerinnhold over 9 vektprosent, og alkoholstyrke høyst 11,85
masseprosent

2008.30.51 deler av grapefrukter, tilberedte eller konserverte, tilsatt sukker,
uten alkohol, i pakninger over 1 kg

2008.30.71 deler av grapefrukter, tilberedte eller konserverte, tilsatt sukker,
uten alkohol, i pakninger på høyst1 kg

2008.30.75 mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner,
wilkings og liknende sitrushybrider, tilberedte eller konserverte,
tilsatt sukker, uten alkohol, i pakninger på høyst 1 kg

2008.30.90 sitrusfrukter, tilberedte eller konserverte (unntatt tilsatt alkohol
eller sukker)

2008.40.11 pærer, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med sukker-
innhold over 13 prosent og alkoholstyrke på høyst 11,85 masse-
prosent, i pakninger over 1 kg

2008.40.21 pærer, tilberedte eller konserverte, tilsatt sukker, og alkohol-
styrke på høyst 11,85 masseprosent, i pakninger over 1 kg
(unntatt med sukkerinnhold over 13 %)

2008.40.31 pærer, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med sukker-
innhold over 15 %, i pakninger på høyst 1 kg

2008.40.51 pærer, tilberedte eller konserverte, uten alkohol men tilsatt
sukker, med sukkerinnhold over 13 %, i pakninger over 1 kg

2008.40.71 pærer, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men tilsatt
sukker, med sukkerinnhold over 15 %, i pakninger på høyst 1 kg

2008.40.79 pærer, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men tilsatt
sukker, med sukkerinnhold høyst 15 %, i pakninger på høyst1 kg

2008.40.90 pærer, tilberedte eller konserverte
2008.50.11 aprikoser, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med

sukkerinnhold over 13 %, og alkoholstyrke høyst 11,85
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masseprosent, i pakninger over 1 kg
2008.50.31 aprikoser, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med

alkoholstyrke høyst 11,85 masseprosent, i pakninger over 1 kg
(unntatt sukker innhold over 13 %)

2008.50.39 aprikoser, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med
alkoholstyrke over 11,85 masseprosent, i pakninger over 1 kg
(unntatt med sukkerinnhold over 13 %)

2008.50.69 aprikoser, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, tilsatt sukker,
med sukkerinnhold høyst 13 %, i pakninger over 1 kg

2008.50.94 aprikoser, tilberedte eller konserverte, uten tilsatt alkohol eller
sukker, i pakninger med nettovekt mindre enn 5 kg, men ikke
mindre enn 4,5 kg

2008.50.99 aprikoser, tilberedte eller konserverte, i pakninger mindre enn
4,5 kg (unntatt tilsatt alkohol eller sukker)

2008.60.31 kirsebær, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med
alkoholstyrke høyst 11,85 masseprosent (unntatt sukkerinnhold
over 9 %)

2008.60.51 kirsebær, sure, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men
tilsatt sukker, i pakninger over 1 kg

2008.60.59 kirsebær, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men tilsatt
sukker, i pakninger over 1 kg

2008.60.71 kirsebær, sure, tilberedte eller konserverte, i pakninger på høyst
4,5 kg (unntatt tilsatt alkohol eller sukker)

2008.60.79 kirsebær, tilberedte eller konserverte, i pakninger på høyst 4,5 kg
(unntatt tilsatt alkohol, sukker, og sure kirsebær)

2008.60.91 sure kirsebær, tilberedte eller konserverte, i pakninger under
4,5 kg (unntatt tilsatt alkohol eller sukker)

2008.70.94 ferskener, tilberedte eller konserverte, uten tilsatt sukker eller
alkohol, i pakninger med nettovekt mindre enn 5 kg men ikke
mindre enn 4,5 kg

2008.70.98 ferskener, herunder nektariner, tilberedte eller konserverte, ikke
nevnt annet sted

2008.80.11 jordbær, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med sukker-
innhold over 9 prosent og alkoholstyrke høyst 11,85 masse-
prosent

2008.80.19 jordbær, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med sukker-
innhold under 9 prosent og alkoholstyrke over 11,85 masse-
prosent

2008.80.31 jordbær, tilberedte eller konserverte, tilsatt alkohol, med alkohol-
styrke høyst 11,85 masseprosent (unntatt sukkerinnhold over
9 %)

2008.80.50 jordbær, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men tilsatt
sukker, i pakninger over 1 kg

2008.80.90 jordbær, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller
sukker, i pakninger med nettovekt minst 4,5 kg

2008.92.16 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som
inneholder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter,
inneholdende mer enn 9 vektprosent sukker og over 11,85
masseprosent alkohol

2008.92.32 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
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akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter, inne-
holdende høyst 9 vektprosent sukker og høyst 11,85 masse-
prosent alkohol

2008.92.34 blandinger av frukt og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller
konserverte, tilsatt alkohol, alkoholstyrke høyst 11,85 masse-
prosent (unntatt med sukkerinnhold over 9 vektprosent samt
innbyrdes blandinger av nøtter, tropiske frukter)

2008.92.36 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter, inne-
holdende høyst 9 vektprosent sukker og over 11,85 masseprosent
alkohol

2008.92.51 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter, ikke tilsatt
alkohol, tilsatt sukker, i pakninger med nettovekt over 1 kg

2008.92.72 blandinger hvor en enkelt type tropisk frukt spesifisert i
tilleggsnote 7 til kapittel 20 i EUs kombinerte nomenklatur utgjør
høyst 50 %, herunder blandinger som innholder minst 50 vekt-
prosent tropiske frukter og nøtter spesifisert i tilleggsnotene 7 og
8 til kapittel 20 i EUs kombinerte nomenklatur, tilberedt eller
konservert, ikke tilsatt alkohol, tilsatt sukker, i pakninger med
nettovekt høyst 1 kg

2008.92.76 blandinger av tropisk frukt spesifisert i tilleggsnote 7 til kapittel
20 i EUs kombinerte nomenklatur, herunder blandinger som
innholder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter av typer
spesifisert i i tilleggsnotene 7 og 8 til kapittel 20 i EUs
kombinerte nomenklatur, tilberedt eller konservert, ikke tilsatt
alkohol, tilsatt sukker, i pakninger med nettovekt på høyst 1 kg

2008.92.78 blandinger av frukter eller andre spiselig plantedeler, tilberedte
eller konserverte, ikke tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i
pakninger med nettovekt høyst 1 kg (unntatt blandinger av nøtter,
tropiske frukter, jordnøtter)

2008.92.92 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter, ikke tilsatt
alkohol eller sukker, i pakninger med nettovekt minst 5 kg

2008.92.93 blandinger av frukter eller andre spiselige plantedeler, tilberedte
eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller sukker, i pakninger
med nettovekt minst 5 kg (unntatt blandinger av nøtter, tropiske
frukter)

2008.92.94 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,
akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter

2008.92.96 blandinger av frukter og andre spiselige plantedeler, tilberedte
eller konserverte, uten tilsatt alkohol eller sukker, i pakninger
mindre enn 5 kg men ikke mindre enn 4,5 kg (unntatt blandinger
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av nøtter, tropiske frukter)
2008.92.97 blandinger av guava, mangostan, papaw, papaya, tamarind,

akajoueple, epler, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjons-
frukt, stjernefrukt og dragefrukt, herunder blandinger som inne-
holder minst 50 vektprosent tropiske frukter og nøtter, i
pakninger med nettovekt under 4,5 kg

2008.99.11 ingefær, tilberedt eller konservert, tilsatt alkohol, med
alkoholstyrke høyst 11,85 masseprosent

2008.99.26 Mango, mangostan, papaw, papaya, tamarind, akajoueple, epler,
litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjernefrukt og
dragefrukt, herunder blandinger som inneholder minst 50
vektprosent tropiske frukter og nøtter, tilsatt alkohol, med
sukkerinnhold over 9 vektprosent, og med en faktisk alkohol-
styrke på høyst 11,85 masseprosent.

2008.99.32 pasjonsfrukt og guava, med sukkerinnhold over 9 vektprosent og
alkoholstyrke over 11,85 masseprosent, (tilberedt eller konservert
på annen måte enn i posisjonene 20.06 og 20.07)

2008.99.33 mango, mangostan, papaw, papayas, tamarind, akajoueple, litchi,
jackfruit, sapodillaplommer, carambola og dragefrukt, tilberedte
eller konserverte, tilsatt alkohol, med sukkerinnhold høyere enn 9
vektprosent og med en faktisk alkoholstyrke over 11,85 masse-
prosent

2008.99.34 frukt, med sukkerinnhold over 9 vektprosent, og alkoholstyrke
over 11,85 masseprosent, (unntatt 2008.11.10 - 2008.99.32),
(unntatt tilberedte eller konserverte som hører under posisjon
20.06 og 20.07)

2008.99.37 frukter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller
konserverte, tilsatt alkohol, med alkoholstyrke høyst 11,85
masseprosent, (unntatt med sukkerinnhold over 9 vektprosent)

2008.99.38 guava, mango, mangostan, papaw, papayas, tamarind, akajou-
eple, litchi, jackfrukt, sapodillaplommer, pasjonsfrukt, stjerne-
frukt og dragefrukt, tilberedt og konservert, tilsatt alkohol, og
med alkoholstyrke høyere enn 11,85 masseprosent

2008.99.40 frukt og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte,
tilsatt alkohol, med alkoholstyrke høyere enn 11,85 masse-
prosent, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (unntatt med
sukkerinnhold høyere enn 9 vektprosent)

2008.99.41 ingefær, tilberedt eller konservert, uten alkohol, men tilsatt
sukker, i pakninger over 1 kg

2008.99.45 plommer, tilberedte eller konserverte, uten alkohol, men tilsatt
sukker, i pakninger under 1 kg

2008.99.46 pasjonsfrukt, guava og tamarind, tilsatt sukker, i pakninger over
1 kg, (unntatt tilsatt alkohol), (tilberedt eller konservert på annen
måte enn i posisjonene 20.06 og 20.07)

2008.99.47 mango, mangostan, papaw, papaya, akajoueple, litchi, jackfrukt,
sapodillaplommer, stjerne- og dragefrukt, tilberedt eller
konservert, ikke tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i pakninger
med nettovekt over 1 kg

2008.99.51 ingefær, tilberedt og konservert, uten alkohol men tilsatt sukker, i
pakninger høyst 1 kg

2008.99.55 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol men
tilsatt sukker, i pakninger høyst 1 kg
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2008.99.61 pasjonsfrukt og guavaer, tilsatt sukker, i pakninger høyst 1 kg,
(unntatt tilsatt alkohol), (tilberedt eller konservert på annen måte
enn i posisjonene 20.06 og 20.07)

2008.99.62 mango, mangostan, papaw, papayas, akajoueple, litchi, jackfrukt,
sapodillaplommer, stjerne- og dragefrukt, tilberedt eller
konservert, ikke tilsatt alkohol men tilsatt sukker, i detalj-
pakninger

2008.99.67 frukt og andre spiselige plantedeler
2008.99.72 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller

sukker, i pakninger med nettovekt minst5 kg
2008.99.78 plommer, tilberedte eller konserverte, ikke tilsatt alkohol eller

sukker, i pakninger med nettovekt mindre enn 5 kg
2009.11.11 appelsinsaft, fryst, med tetthet over 1,33 g/cm3 ved 20 °C, med

en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, også tilsatt sukker eller
andre søtningsstoff (ugjærede og ikke tilsatt alkohol)

2009.11.19 appelsinsaft, fryst, med tetthet på over 1,33 g/cm3 ved 20 °C,
med en verdi på over 30 euro per 100 kg, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff (ikke fermentert eller tilsatt alkohol)

2009.11.91 appelsinsaft, fryst, med tetthet på høyst 1,33 g/ cm3 ved 20 °C og
en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt mer enn 30
vektprosent sukker (ikke fermentert eller tilsatt alkohol)

2009.11.99 appelsinsaft, fryst, med tetthet på høyst 1,33 g/ cm3 ved 20 °C,
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt gjæret, tilsatt
alkohol, med en verdi på høyst 30 euro per 100 kg og tilsatt over
30 vektprosent sukker)

2009.19.98 appelsinsaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tilsatt
alkohol eller fryst, med en verdi på høyst 30 euro per 100 kg og
tilsatt over 30 vektprosent sukker)

2009.29.91 grapefruktsaft, ugjæret, med Brix-verdi på over 20 men høyst 67
ved 20 °C og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt mer
enn 30 vektprosent sukker (ikke tilsatt alkohol)

2009.31.11 ublandet saft av andre sitrusfrukter, ugjæret, med Brix-verdi
høyst 20 ved 20 °C og en verdi på over 30 euro per 100 kg, med
tilsatt sukker (unntatt tilsatt alkohol, blandinger, appelsin og
grapefruktsaft)

2009.39.11 ublandet saft av andre sitrusfrukter, ugjæret, med Brix-verdi over
67 ved 20 °C og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, også tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff (unntatt med tilsatt alkohol,
blandinger, appelsin- og grapefruktsaft)

2009.39.31 ublandet saft av andre sitrusfrukter, ugjæret, med Brix-verdi over
20 men høyst 67 ved 20 °C og enverdi påover 30 euro per
100 kg, tilsatt sukker (unntatt med tilsatt alkohol, blandinger,
appelsin- og grapefruktsaft)

2009.39.39 ublandet saft av andre sitrusfrukter, ugjæret, med Brix-verdi over
20 men høyst 67 ved 20 °C og en verdi på over 30 euro per 100
kg (unntatt tilsatt sukker, tilsatt alkohol, blandinger, appelsin og
grapefruktsaft)

2009.39.51 sitronsaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt over 30
vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009.39.55 sitronsaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
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20 °C, og en verdi på minst 30 euro per 100 kg, tilsatt høyst 30
vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009.39.59 sitronsaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C, og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg (unntatt tilsatt
alkohol eller tilsatt sukker)

2009.39.91 ublandet saft av andre sitrusfrukter, med Brix-verdi over 20 men
høyst 67 ved 20 °C, og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg,
tilsatt mer enn 30 vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol,
blandinger, sitron-, appelsin- eller grapefruktsaft)

2009.39.95 ublandet saft av andre sitrusfrukter, ugjæret, med Brix-verdi over
20 men høyst 67 ved 20 °C, og en verdi på høyst 30 euro per 100
kg, tilsatt høyst 30 vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol,
blandinger, sitron-, appelsin- eller grapefruktsaft)

2009.41.10 ananassaft, ugjæret, med Brix-verdi høyst 20 ved 20 °C, og en
verdi på mer enn 30 euro per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt
alkohol)

2009.41.91 ananassaft, ugjæret, med Brix-verdi minst 20 ved 20 °C, og en
verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt tilsatt
alkohol)

2009.49.11 ananassaft, ugjæret. med Brix-verdi over 67 ved 20 °C, og en
verdi på høyst 30 euro per 100 kg, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff (unntatt tilsatt alkohol)

2009.49.30 ananassaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 høyst 67 ved 20 °C,
og en verdi på mer enn 30 euro per 100 kg, tilsatt sukker (unntatt
tilsatt alkohol)

2009.49.91 ananassaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C, og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt over 30
vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009.49.93 ananassaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C, og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg, tilsatt høyst 30
vektprosent sukker (unntatt tilsatt alkohol)

2009.69.11 druesaft, herunder druemost, ugjæret, med Brix-verdi over 67
ved 20 °C, og en verdi på høyst 22 euro per 100 kg, også tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff (unntatt tilsatt alkohol)

2009.69.51 druesaft, herunder druemost, konsentrert, ugjæret, med Brix-
verdi over 30 men høyst 67 ved 20 °C, og en verdi på mer enn
18 euro per 100 kg, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
(unntatt tilsatt alkohol)

2009.69.71 druesaft, herunder druemost, konsentrert, ugjæret, med Brix-
verdi over 30 men høyst 67 ved 20 °C, og en verdi på høyst 18
euro per 100 kg, tilsatt mer enn 30 vektprosent sukker (unntatt
tilsatt alkohol)

2009.69.79 druesaft, herunder druemost, ugjæret med Brix-verdi over 30
men høyst 67 ved 20 °C, og en verdi på høyst 18 euro per 100 kg,
tilsatt mer enn 30 vektprosent sukker (unntatt konsentrert eller
tilsatt alkohol)

2009.79.11 eplesaft, ugjæret, med Brix-verdi over 67 ved 20 °C, og en verdi
på høyst 22 euro per 100 kg, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff (unntatt inneholdende alkohol)

2009.79.91 eplesaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C, og en verdi på høyst 18 euro per 100 kg, tilsatt mer enn
30 vektprosent sukker (unntatt inneholdende alkohol)
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2009.79.99 eplesaft, ugjæret, med Brix-verdi over 20 men høyst 67 ved
20 °C (unntatt tilsatt sukker eller med alkohol)

2009.90.11 blandinger av eple- og pæresaft, med tetthet over 1,33 g/cm3 ved
20 °C og en verdi på høyst 22 euro per 100 kg, også tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff (unntatt gjæret eller med alkohol)

2009.90.13 blandinger av eple- og pæresaft
2009.90.31 blandinger av eple- og pæresaft, med tetthet på høyst 1,33 g/cm3

ved 20 °C og en verdi på høyst 18 euro per 100 kg, tilsatt mer
enn 30 vektprosent sukker (unntatt gjæret eller med alkohol)

2009.90.41 blandinger av sitrus- og ananassaft, med tetthet høyst 1,33 g/cm3

ved 20 °C og en verdi på over 30 euro per 100 kg, tilsatt sukker
(unntatt gjæret eller med alkohol)

2009.90.79 blandinger av sitrus- og ananassaft, med tetthet høyst 1,33 g/cm3

ved 20 °C og en verdi på høyst 30 euro per 100 kg (unntatt tilsatt
sukker, gjæret eller med alkohol)

2106.90.30 isoglukosesirup, tilsatt smaks- eller fargestoffer
2106.90.51 laktosesirup, tilsatt smaks- eller fargestoffer
2106.90.55 glukose- og maltodekstrinsirup, tilsatt smaks- eller fargestoffer
2106.90.59 sukkersirup tilsatt smaks eller fargestoffer (unntatt isoglukose-,

laktose-, glukose- og maltodekstrinsirup)
2206.00.10 piquette (vin tilsatt vann)
2206.00.31 sider og pærevin (perry), musserende
2206.00.51 sider og pærevin (perry),, ikke musserende, på emballasje med

innhold høyst 2 liter
2301.10.00 mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall, utjenlig til

menneskeføde; grakse
2302.10.10 kli, spissmel og andre reststoffer av mais, også i form av pelleter,

fra sikting, maling eller annen behandling, med et stivelses-
innhold på høyst 35 vektprosent

2302.10.90 kli, spissmel og andre reststoffer av mais, også i form av pelleter,
fra sikting, maling eller annen behandling, med et stivelses-
innhold over 35 vektprosent

2302.20.10 kli, spissmel og andre reststoffer av ris, også i form av pelleter,
fra sikting, maling eller annen behandling, med et stivelses-
innhold på høyst 35 vektprosent

2302.20.90 kli, spissmel og andre reststoffer av ris, også i form av pelleter,
fra sikting, maling eller annen behandling, med et stivelses-
innhold over 35 vektprosent

2302.30.10 kli, spissmel og andre reststoffer av hvete, også i form av
pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling, med et
stivelsesinnhold på høyst 28 vektprosent

2302.30.90 kli, spissmel og andre reststoffer av hvete, også i form av
pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling, (unntatt med
et stivelsesinnhold på høyst 28 %, gitt at høyst 10 % kan siktes
gjennom en sil med åpning på 0,2 mm )

2302.40.10 kli, spissmel og andre reststoffer av annet korn, også i form av
pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling, med
stivelsesinnhold på høyst 28 %, gitt at høyst 10 % kan siktes
gjennom en åpning på 0,2 mm

2302.40.90 kli, spissmel og andre reststoffer av annet korn, også i form av
pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling, (unntatt med
stivelsesinnhold på høyst 28 %, gitt at høyst 10 % kan siktes
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gjennom en åpning på 0,2 mm)
2302.50.00 kli, spissmel og andre reststoffer av belgfrukter, også i form av

pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling
2303.10.11 reststoffer fra stivelsesfremstilling fra mais, inneholdende protein

beregnet av tørrstoffet på over 40 vektprosent (unntatt
konsentrert drank)

2303.10.19 reststoffer fra stivelsesfremstilling fra mais, inneholdende protein
beregnet av tørrstoffet på høyst 40 vektprosent (unntatt
konsentrert drank)

2303.10.90 reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer
(unntatt fra mais)

2303.20.11 betepulp, med et tørrstoffinnhold på minst 87 vektprosent
2303.20.18 betepulp, med et tørrstoffinnhold mindre enn 87 vektprosent
2303.20.90 bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling (unntatt betepulp)
2303.30.00 drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier
2304.00.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning av soyaolje
2305.00.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning av jordnøttolje
2306.10.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning fra bomullsfrø
2306.20.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning fra linfrø
2306.30.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning fra solsikkefrø
2306.41.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av

pelleter, etter utvinning fra raps- og rybsfrø med lavt innhold av
erukasyre (mindre enn 2 %)

2306.49.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning fra raps- og rybsfrø med høyt innhold av
erukasyre (minst 2 %)

2306.50.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning fra kokosnøtter

2306.60.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning fra palmenøtter eller kerner

2306.70.00 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer fra
maiskimer

2306.90.11 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning av olivenolje, som inneholder høyst 3 %
olivenolje

2306.90.19 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning av olivenolje, som inneholder over 3 %
olivenolje

2306.90.90 oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer
(unntatt fra bomullsfrø, linfrø, solsikkefrø, raps- eller rybsfrø,
kokosnøtt eller kopra, palmenøtter eller palmekjerner)

2307.00.11 vinberme, med alkoholstyrke på høyst 7,9 masseprosent og
tørrstoffinnhold på høyst 25 vektprosent

2307.00.19 vinberme (unntatt vinberme, alkoholstyrke på høyst 7,9 volum-
prosent og tørrstoffinnhold på høyst 25 vektprosent)
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2307.00.90 rå vinstein
2308.00.11 drueberme, til dyrefôr, også pelletert, med alkoholstyrke på høyst

4,3 masseprosent og tørrstoffinnhold på høyst 40 vektprosent
2308.00.19 drueberme, til dyrefôr, også pelletert, (unntatt drueberme med

alkoholstyrke på mer enn 4,3 masseprosent og tørrstoffinnhold på
minst40 vektprosent)

2308.00.40 ekorn- og kastanjenøtter og pressrester eller fruktberme, til
dyrefôr, også pelletert (unntatt drueberme)

2308.00.90 maisstilker og blader, fruktskrell og vegetabilsk avfall, reststoffer
og biprodukter til dyrefôr, også pelletert, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted (unntatt ekorn- og kastanjenøtter og
fruktberme)

2309.10.13 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, uten innhold av
stivelse eller som innholder høyst 10 % stivelse, inneholdende
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
dekstriner, og med innhold av melkeprodukter på minst 10
vektprosent men mindre enn 50 vektprosent

2309.10.19 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, uten innhold av
stivelse eller som innholder høyst 10 % inneholdende stivelse,
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
dekstriner, og med innhold av minst 75 vektprosent melke-
produkter

2309.10.33 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, med mer enn 10
men mindre enn 30 vektprosent stivelse, som inneholder glukose,
glukosesirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og
med minst 10 vektprosent men mindre enn 50 vektprosent melke-
produkter

2309.10.39 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, med innhold av
mer enn 10 % men høyst 30 % stivelse, inneholdende glukose,
glukosesirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og
med innhold av minst 50 % melkeprodukter

2309.10.53 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, som inneholder
mer enn 30 % stivelse, inneholdende glukose, glukosesirup,
maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og med innhold av
melkeprodukter på minst 10 % men mindre enn 50 %

2309.10.70 hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, uten innhold av
stivelse, glukose, maltodekstriner eller sirup av maltodekstriner,
men inneholdende melkeprodukter

2309.90.10 fiskelim (”fish solubles”) eller tilsvarende vare fra sjøpattedyr,
for supplement til fôr produsert i landbrukssektoren

2309.90.20 reststoffer av mais fra stivelsesfremstilling, se tilleggsnote 5 til
kapittel 23 i EUs kombinerte nomenklatur, til dyrefôr, (unntatt
hunde- eller kattemat til detalj salg)

2309.90.31 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, uten
innhold av stivelse eller med høyst 10 % stivelse, inneholdende
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
dekstriner, uten innhold av melkeprodukter eller med mindre enn
10 % melkeprodukter (unntatt hunde- eller kattemat i pakninger
for detaljsalg)

2309.90.33 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, uten
innhold av stivelse eller med høyst 10 % stivelse, inneholdende
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
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dekstriner, og minst 10 % men mindre enn 50 % melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.35 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, uten
innhold av stivelse eller med høyst 10 % stivelse, inneholdende
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
dekstriner, og minst 50 % men mindre enn 75 % melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.39 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, uten
innhold av stivelse eller med høyst 10 % stivelse, inneholdende
glukose, glukosesirup, maltodekstriner og sirup av malto-
dekstriner, og minst 75 % melkeprodukter (unntatt hunde- eller
kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.41 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med mer
enn 10 % men høyst 30 % stivelse, inneholdende glukose,
glukosesirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, uten
innhold av melkeprodukter eller med mindre enn 10 % melke-
produkter (unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detalj-
salg)

2309.90.43 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med mer
enn 10 % men høyst 30 % stivelse, inneholdende glukose,
glukose sirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og
inneholdende minst 10 % men under 50 % melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.49 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med mer
enn 10 % men høyst 30 % stivelse, inneholdende glukose,
glukosesirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og
inneholdende minst 50 % melkeprodukter (unntatt hunde- eller
kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.51 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med
innhold av mer enn 30 % stivelse, inneholdende glukose, glukose
sirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, uten innhold
av melkeprodukter eller med mindre enn 10 % melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.53 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med
innhold av mer enn 30 % stivelse, inneholdende glukose, glukose
sirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og
innholdende minst 10 % men mindre enn 50 % melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.59 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, med
innhold av mer enn 30 % stivelse, inneholdende glukose, glukose
sirup, maltodekstriner og sirup av maltodekstriner, og med
innhold av minst 50 % melkeprodukter (unntatt hunde- eller
kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.70 tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, uten
innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, maltodekstriner og
sirup av maltodekstriner, men inneholdende melkeprodukter
(unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg)

2309.90.91 betepulp tilsatt melasse, av det slag som brukes til dyrefôr
2309.90.93 ferdigblandinger av det slag som brukes til dyrefôr, uten innhold

av stivelse, glukose, glukosesirup, maltodekstriner, sirup av
maltodekstriner eller melkeprodukter

2309.90.95 blandinger av det slag som brukes til dyrefôr, inneholder minst
49 vektprosent av kolinklorid, på en organisk eller uorganisk
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bærer
2309.90.97 blandinger av det slag som brukes til dyrefôr, uten innhold av

stivelse, glukose, glukosesirup, maltodekstriner, sirup av
maltodekstriner eller melkeprodukter (unntatt hunde- eller
kattemat i pakninger for detaljsalg, av fisk eller av sjødyr)

2309.90.99 tilberedte produkter, av det slag som brukes til dyrefôr, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted

2401.10.10 ”flue cured” tørket tobakk av virginiatypen (unntatt strippet eller
delvis strippet)

2401.10.20 lett lufttørket tobakk av Burleytypen, herunder Burleyhybrider
(unntatt strippet eller delvis strippet)

2401.10.30 lett lufttørket tobakk av Marylandtypen, (unntatt strippet eller
delvis strippet)

2401.10.41 varmtørket tobakk av Kentuckytypen, (unntatt strippet eller
delvis strippet)

2401.10.49 varmtørket tobakk (unntatt Kentuckytypen og strippet eller delvis
strippet)

2401.10.50 lett lufttørket tobakk (unntatt Burley- og Marylandtypen og
strippet eller delvis strippet)

2401.10.70 mørk, lufttørket tobakk (unntatt strippet eller delvis strippet)
2401.10.80 ”flue cured” tobakk (unntatt virginiatypen og strippet eller delvis

strippet)
2401.10.90 tobakk (unntatt strippet eller delvis strippet, røyktørket, lett

lufttørket, varmtørket, mørk lufttørket og soltørket orientalsk)
2401.20.10 tobakk av virginiatypen, hel eller delvis strippet, røyktørket,

ellers ubearbeidd
2401.20.20 tobakk av Burleytypen, herunder Burleyhybrider, helt eller delvis

strippet, lett lufttørket, krøllet, ellers ikke bearbeidet
2401.20.30 lufttørket tobakk av Marylandtypen, helt eller delvis strippet,

ellers ikke bearbeidet
2401.20.41 varmtørket tobakk av Kentuckytypen, helt eller delvis strippet,

ellers ikke bearbeidet
2401.20.49 tobakk, helt eller delvis strippet, varmetørket, ellers ikke

bearbeidd (unntatt Kentuckytypen)
2401.20.50 lett lufttørket tobakk, helt eller delvis strippet, ellers ikke

bearbeidet, (unntatt Burley eller Marylandtypen)
2401.20.70 mørk lufttørket tobakk, helt eller delvis strippet, ellers ikke

bearbeidet
2401.20.80 røyktørket tobakk, helt eller delvis strippet, ellers ikke bearbeidet

(unntatt virginiatypen)
2401.20.90 helt eller delvis strippet tobakk, ellers ikke bearbeidet, (unntatt

røyktørket, lett lufttørket, varmetørket, mørk-, luft-, og sol-
tørkede, orientalsk)

2401.30.00 avfall av tobakk
3301.11.10 terpenholdige oljer av bergamot, herunder “konkreter” og

“absolutter”
3301.11.90 terpenfrie oljer av bergamot, herunder “konkreter” og

“absolutter”
3301.12.10 terpenholdige oljer av søt og bitter appelsin, herunder

“konkreter” og “absolutter“ (unntatt appelsinblomstolje)
3301.12.90 terpenfrie oljer av appelsin (søt og bitter appelsin), herunder

“konkreter” og “absolutter” (unntatt appelsinblomstolje)
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3301.13.10 terpenholdige oljer av sitron, herunder “konkreter” og
“absolutter”

3301.13.90 terpenfrie oljer av sitron, herunder “konkreter” og “absolutter”
3301.14.10 terpenholdige oljer av lime, herunder “konkreter” og “absolutter”
3301.14.90 terpenfrie oljer av lime, herunder “konkreter” og “absolutter”
3301.19.10 terpenholdige, flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter,

herunder “konkreter” og “absolutter” (unntatt bergamot, søt og
bitter appelsin, sitron og lime)

3301.19.90 terpenfrie, flyktige, vegetabliske oljer av sitrusfrukt, herunder
“konkreter” og absolutter (unntatt bergamot, søt og bitter
appelsin, sitron og lime)

3301.21.10 terpenholdige oljer av geranium, herunder.”konkreter” og
“absolutter”

3301.21.90 terpenfrie oljer av geranium, herunder “konkreter” og
“absolutter”

3301.22.10 terpenholdige oljer av jasmin, herunder “konkreter” og
“absoluter

3301.22.90 terpenfrie, flyktige, vegetabliske oljer av jasmin, herunder
“konkreter” og “absolutter”

3301.23.10 terpenholdige oljer av lavender eller lavandin, “konkreter” og
“absolutter”

3301.23.90 terpenfrie, oljer av lavender eller av lavandin, herunder
“konkreter” og “absolutter”

3301.24.10 terpenholdige oljer av peppermynte ”mentha piperita”, herunder
“konkreter” og “absolutter”

3301.24.90 terpenfrie oljer av peppermynte ”mentha piperita”, herunder
“konkreter” og “absolutter”

3301.25.10 terpenholdige oljer av mynte, herunder konkreter og “absolutter”
(unntatt peppermynte ”mentha piperita”)

3301.25.90 terpenfrie oljer av mynte, herunder konkreter og “absolutter”
(unntatt peppermynte ”mentha piperita”)

3301.26.10 terpenholdige oljer av vetiver, herunder “konkreter” og
“absolutter”

3301.26.90 terpenfrie oljer av vetiver, herunder “konkreter” og “absolutter”
3301.29.11 terpenholdige oljer av nellik, niaouli og ylang-ylang, herunder

“konkreter” og “absolutter”
3301.29.31 terpenfrie oljer av nellik, niaouli og ylang-ylang, herunder

“konkreter” og “absolutter”
3301.29.61 flyktige, vegetabilske oljer, ikke avterpenisert, herunder

“konkreter” og “absolutter” (unntatt av sitrusfrukt, geranium,
jasmin, lavendel eller lavendin, mynte, vetiver, nellik, niaouli og
ylang-ylang)

3301.29.91 terpenfrie, flyktige vegetabilske oljer, herunder “konkreter” og
“absolutter” (unntatt 3301.11.10 - 3301.29.59)

3301.30.00 resinoider
3302.10.40 blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder

alkoholholdige oppløsninger), på basis av ett eller flere av disse
stoffer, av det slag som brukes som råstoff i drikkevare-
industrien; andre preparater på basis av velluktende stoffer

3302.10.90 blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder
alkoholholdige oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse
stoffer, av det slag som brukes som råstoff i næringsmiddel-
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industrien
3501.90.10 kaseinlim (unntatt til detaljsalg som lim og med vekt på høyst 1

kg)
3502.11.10 eggalbumin, tørket, f.eks. i plater, skall, flak, pulver, utjenlig til

menneskeføde, (eller bearbeidet slik at det er utjenlig til
menneskeføde)

3502.11.90 eggalbumin, tørket, f.eks. i plater, skall, flak, plater, tjenlig til
menneskeføde

3502.19.10 eggalbumin, utjenlig til menneskeføde, (eller bearbeidet slik at
det er utjenlig til menneskeføde) (unntatt tørket, f.eks. i plater,
skall, flak, pulver)

3502.19.90 eggalbumin, tjenlig til menneskeføde (unntatt tørket, f.eks. i
plater, flak, krystaller, pulver)

3502.20.10 melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myse-
proteiner som innholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner,
beregnet av tørrstoffet, utjenlig til menneskeføde (eller
bearbeidet slik at det er utjenlig til menneskeføde)

3502.20.91 melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myse-
proteiner som innholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner,
beregnet av tørrstoffet, tjenlig til menneskeføde, tørkede i plater,
flak, pulver

3502.20.99 melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myse-
proteiner som innholder mer enn 80 vektprosent myseprotein,
beregnet av tørrstoffet, tjenlige til menneskeføde, (unntatt
tørkede i plater, flak, krystaller eller pulver)

3502.90.20 albuminer, utjenlige til menneskeføde, (eller bearbeidet slik at de
er utjenlige til menneskeføde), unntatt eggalbumin og melke-
albumin (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner
som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet
av tørrstoffet)

3502.90.70 albuminer, tjenlige til menneskeføde (unntatt eggalbuminer og
melkealbuminer)

3502.90.90 albuminater og andre albuminderivativer
3503.00.10 gelatin, (herunder i kvadratiske eller rektangulære plater, også

overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater, (unntatt urene
gelatiner)

3503.00.80 isinglass; annet lim av animalsk opprinnelser (unntatt kaseinlim
under tollposisjon: 35.01)

3504.00.00 peptoner og deres derivativer; andre albumininnholdige
substanser og deres derivativer ikke nevnt eller innbefattet annet
sted, hudpulver, også behandlet med kromsalt

3505.10.50 stivelser, forestret eller foretret (unntatt dekstriner)
4101.20.10 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-

slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt høyst 16 kg pr. stk.,
ferske

4101.20.30 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt høyst 16 kg pr. stk.,
våtsaltede

4101.20.50 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt høyst 8 kg pr hud, i
tørr tilstand, eller høyst 10 kg i tørrsaltet tilstand

4101.20.90 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
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slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt høyst 16 kg pr. stk.,
kalkede, piklede, eller preserverte på annen måte (unntatt ferske
eller våtsaltede, tørket eller tørrsaltede, garvede eller pergament-
behandlede)

4101.50.10 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt over 16 kg pr. stk.,
ferske

4101.50.30 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt over 16 kg pr. stk.,
våtsaltede

4101.50.50 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt over 16 kg pr. stk.,
tørkede eller tørrsaltede

4101.50.90 rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste-
slekten, hele, også avhåret eller spaltet, vekt over 16 kg pr. stk.,
kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, (unntatt ferske
eller våtsaltede, tørkede eller tørrsaltede eller pergament-
behandlede)

4101.90.00 ryggstrimler, kjernestykker og buksider og spaltede huder og
skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, også
avhårede, ferske, saltede, tørkede, kalkede eller beredte på annen
måte, og hele huder og skinn med vekt over 8 kg pr. stk.

4102.10.10 rå huder og skinn av lam, også med ull, ferske eller saltede,
tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte (unntatt
astrakhan, karakul, persianer, breitschwanz eller liknende, eller
av indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam)

4102.10.90 rå huder og skinn av sau, også med ull, ferske eller saltede,
tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte,
(unntatt av lam)

4102.21.00 rå huder og skinn av sau og lam, uten ull, piklede, også spaltede
4102.29.00 rå huder og skinn av sau og lam, uten ull, ferske eller saltede,

tørkede, kalkede eller preserverte på annen måte, også spaltede
(unntatt piklede eller pergamentbehandlede)

4103.10.20 rå huder og skinn av geiter eller kje, ferske, også uten hår eller
spaltet (unntatt hud eller skinn av geiter eller kje fra Yemen,
Mongolia eller Tibet, med hår)

4103.10.50 rå huder og skinn av geiter eller kje, saltede eller tørkede, også
avhåret eller spaltet (unntatt hud og skinn av geiter eller kje fra
Yemen, Mongolia eller Tibet, med hår)

4103.10.90 rå huder og skinn av geiter eller kje, kalkede, piklede eller
preserverte på annen måte, også uten hår og spaltede, (unntatt
ferske, saltede, tørkede, pergamentbehandlede, herunder hud og
skinn av geiter eller kje fra Yemen, Mongolia eller Tibet, også
med hår)

4103.20.00 rå huder og skinn av reptiler, ferske eller saltede, tørkede, piklede
eller preserverte på annen måte, (unntatt pergamentbehandlede)

4103.30.00 rå huder og skinn av svin, ferske, eller saltede, tørkede, kalkede,
piklede eller preserverte på annen måte, også uten hår eller
spaltet (unntatt pergamentbehandlede)

4103.90.00 rå huder og skinn, ferske, eller saltede, tørkede, kalkede, piklede
eller preserverte på annen måte, også uten hår, herunder fugle-
skinn uten fjær eller dun (unntatt pergamentbehandlede, hud og
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skinn av storfe, herunder bøfler, eller dyr av hesteslekten )
4301.10.00 rå pelsskinn av mink, hele, også uten hode, hale eller labber
4301.30.00 rå pelsskinn av følgende lam: astrakhan, karakul, persianer,

breitschwanz og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske
eller tibetanske og liknende, hele, også uten hoder, hale, eller
labber

4301.60.00 rå pelsskinn av rev, også uten hode, hale, eller labber
4301.70.10 rå pelsskinn av unger av grønlandssel (”whitecoat”) og unger av

klappmyss (”blueback”), hele, også med hode, hale eller labber
4301.70.90 rå pelsskinn av sjøløver, hele, også med hode, hale, eller labber

(unntatt av unger av grønlandssel eller unger av klappmyss)
4301.80.10 rå pelsskinn av sjøoter eller sumpbever, hele, også med hode,

hale eller labber
4301.80.30 rå pelsskinn av murmeldyr, hel, også med hode, hale, eller labber
4301.80.50 rå pelsskinn av ville kattedyr, også med hode, hale eller labber
4301.80.80 rå pelsskinn, hele, med eller uten hode, hale eller labber, (unntatt

av mink, lam, astrakan, karakul, persianer, breitschwanz og
liknende, og indiske, kinesiske mongolske eller tibetanske, rev,
sel, sjøotter, nutria ”coypu”, murmeldyr og villkatter)

4301.80.95 rå pelsskinn, hele, også med hode, hale eller labber, (unntatt
avmink, lam, astrakan, karakul, persianer, breitschwanz og
liknende, og indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske, rev,
sel, sjøotter, sumpbever, murmeldyr og villkatter)

4301.90.00 hode, hale, labber og andre stykker eller klipp egnet til
buntmakerarbeid

5001.00.00 silkekokonger anvendelige til avhesping
5002.00.00 råsilke, ikke tvunnet
5003.10.00 avfall av silke, herunder kokonger ikke anvendelige til

avhesping, garnavfall og opprevne filler, ikke kardet eller
kjemmet

5003.90.00 avfall av silke, herunder kokonger ikke anvendelige til
avhesping, garnavfall, og opprevne filler, kardet eller kjemmet

5101.11.00 råull, klippet, herunder ryggvasket ull, ikke kardet eller kjemmet
5101.19.00 råull, herunder ryggvasket ull, ikke kardet eller kjemmet (unntatt

klippet ull)
5101.21.00 klippet ull, avfettet, ikke karbonisert ull, ikke kardet eller

kjemmet
5101.29.00 klippet ull, ikke karbonisert ikke kardet eller kjemmet (unntatt

klippet ull)
5101.30.00 karbonisert ull, ikke kardet eller kjemmet
5102.11.00 fine dyrehår, av kasjmirgeit, ikke kardet eller kjemmet
5102.19.10 fine dyrehår av angorakanin, ikke kardet eller kjemmet
5102.19.30 fine dyrehår av alpakka, llama eller vikunja, ikke kardet eller

kjemmet
5102.19.40 hår av kamel eller yak, eller angorageiter, tibetanske geiter, eller

liknende geiter, ikke kardet eller kjemmet
5102.19.90 hår av kanin, hare, bever, bisamrotte, sumpbever eller bisamrotte,

ikke kardet eller kjemmet (unntatt angorakanin)
5102.20.00 grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet (unntatt ull, hår og bust

til produksjon av koster og børster, og hestehår fra halen eller
manke)

5103.10.10 noils av ull eller fine dyrehår, ikke karbonisert (unntatt opprevne
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filler)
5103.10.90 noils av ull eller fine dyrehår, karbonisert, (unntatt opprevne

filler)
5103.20.10 garnavfall av ull eller fine dyrehår
5103.20.91 avfall av ull eller fine dyrehår, ikke karbonisert (unntatt garn-

avfall, noils og opprevne filler)
5103.20.99 avfall av ull eller fine dyrehår, karbonisert (unntatt garnavfall,

noils og opprevne filler)
5103.30.00 avfall av grove dyrehår, herunder garnavfall (unntatt opprevne

filler, avfall av hår eller bust til produksjon av koster, børster, og
tagl (hestehår fra manke og hale))

5201.00.10 bomull, ikke kardet eller kjemmet, absorberende eller bleikede
5201.00.90 bomull, ikke kardet eller kjemmet, (unntatt absorberende eller

bleikede)
5202.10.00 garnavfall
5202.91.00 opprevne filler av bomull
5202.99.00 avfall av bomull (unntatt garnavfall og opprevne filler)
5203.00.00 bomull, kardet eller kjemmet
5301.10.00 lin, ubearbeidd eller røytet
5301.21.00 lin, brukket eller skaket
5301.29.00 lin, heklet eller bearbeidd på annen måte, men ikke spunnet,

(unntatt brukket, skaket og røytet lin)
5301.30.10 stry av lin
5301.30.90 avfall av lin, herunder garnavfall og opprevne filler
5302.10.00 hamp (cannabis sativa), ubearbeidd eller røytet
5302.90.00 hamp (cannabis sativa), bearbeidet men ikke spunnet, avfall av

hamp, herunder garnavfall og opprevne filler (unntatt røytet
hamp)

_______________
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TARIFFKONSESJONER - NORGE

Tollsatser for landbruksvarer ved import fra Albania til Norge

Norge skal ikke anvende høyere tollsats enn det som er spesifisert i kolonne 6.
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Bundne-
satser ad
valorem

Bundne
satser,

spesifikk

MFN-
anvendte
tollsatser

Konsesjoner
Albania

1 2 3 4 5 6

01.01.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

01.01.90 8 0 - - esler, muldyr og mulesler
fri fri fri

01.06.11 0 0 - - primater
fri fri fri

01.06.12 0 0 - - hvaler, delfiner og niser (patte-
dyr av ordenen Cetacea);
manater og sjøkuer (pattedyr av
ordenen Sirenia)

fri fri fri
01.06.19 9 2 - - - - pelsdyr ikke nevnt eller

innbefattet annet sted fri fri fri
01.06.19 9 9 - - - - andre

fri fri fri
01.06.20 0 0 - reptiler (herunder slanger og

skilpadder) fri fri fri
01.06.31 0 0 - - rovfugler

fri fri fri
01.06.32 0 0 - - papegøyefugler (herunder

papegøyer, parakitter, araer og
kakaduer)

fri fri fri
01.06.39 1 0 - - - fasaner

0,60 fri fri
01.06.39 9 1 - - - - struts

fri fri fri
01.06.39 9 9 - - - - andre

fri fri fri
01.06.90 0 0 - ellers

fri fri fri
02.08.90 6 0 - - froskelår

363,0 % 24,64 fri fri
04.07.00 1 1 - - til klekking

272,0 % 12,59 272,0 % 229,0 %
04.07.00 1 9 - - andre

272,0 % 12,59 12,59 10,29
04.07.00 9 1 - - til klekking

427,0 % 15,50 427,0 % fri
04.07.00 9 9 - - andre

427,0 % 15,50 15,50 fri
04.09.00 0 0 Naturlig honning

356,0 % 24,47 24,47 19,58
05.04.00 0 0 Tarmer, blærer og mager av andre

dyr enn fisk, hele eller i stykker,
ferske, kjølte, fryste, saltede, i
saltlake, tørkede eller røykte fri fri fri

05.06.10 0 0 - beinbrusk og bein behandlet med
syre fri fri fri

05.06.90 9 0 - - andre
fri fri fri
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1 2 3 4 5 6

05.11.10 0 0 - sæd av storfe
fri fri fri

05.11.99 2 1 - - - - annet
0,36 fri fri

05.11.99 4 0 - - - - annet
0,36 fri fri

05.11.99 9 1 - - - - - sæd av småfe
fri fri fri

05.11.99 9 2 - - - - - sæd, unntatt av storfe og
småfe fri fri fri

05.11.99 9 3 - - - - - embryo av storfe fri fri fri
05.11.99 9 4 - - - - - embryo av småfe fri fri fri
05.11.99 9 5 - - - - - embryo av andre dyr

fri fri fri
05.11.99 9 8 - - - - - andre

fri fri fri
06.01.10 0 1 - - løker til bruk i gartnerier 0,1 % fri fri
06.01.10 0 2 - - rotknoller, stengelknoller og

rotstokker, til bruk i gartnerier 0,1 % fri fri
06.01.10 0 9 - - ellers

0,1 % fri fri
06.01.20 0 0 - løker, rotknoller, stengelknoller

og rotstokker, i vekst eller
blomst; sikoriplanter og -røtter 0,4 % 0,01 S fri fri

06.02.10 1 0 - - - av grønne planter, i tiden 15.
desember – 30. april 0,5 % fri fri

06.02.10 9 1 - - - andre stiklinger uten rot
0,5 % fri fri

06.02.10 9 2 - - - podekvister
0,5 % fri fri

06.02.20 0 0 - trær og busker som skal bære
spiselige frukter eller nøtter, også
podede

0,30 fri fri
06.02.30 9 0 - - ellers

0,03 fri fri
06.02.90 2 0 - - grunnstammer

1,0 % fri fri
06.02.90 3 0 - - - - kransgran (Araucaria),

vinterpryd (Aucuba),
buskbom (Buxus), kamelia
(Camellia), draketre
(Dracaena), trollhassel
(Hamamelis), kristtorn (Ilex),
kalmia, laurbærtrær
(Laurus), magnolia, palmer
(Palmae), pieris, pyracantha
og stranvaesia 1,0 % fri fri

06.02.90 4 1 - - - - - trær og busker ikke nevnt
ovenfor 1,0 % fri fri

06.02.90 4 2 - - - - - stauder, andre enn de som e
r omfattet av varenumrene
06.02.9050 – 06.02.9079 1,0 % fri fri

06.02.90 5 0 - - - - - grønne potteplanter i tiden
15. desember – 30. april,
også i samplantinger 1,0 % fri fri

06.02.90 8 0 - - - uten klump av jord eller annet
vekstmedium 1,0 % fri fri

06.03.11 1 0 - - - roser i tiden 1. November - 31.
mars 0,60 0,60 0,60 fri

06.03.12 1 0 - - - Dianthus caryophyllus i tiden
1. november - 15. mai 0,60 0,60 fri

06.03.12 9 0 - - - andre
249,0 % 4,07 S 0,60 fri
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06.03.13 0 0 - - orkidéer
0,60 0,60 fri

06.03.14 1 0 - - i tiden 15. desember - 15. mars 0,60 0,60 fri
06.03.19 2 1 - - - - symre (Anemone), ginst

(Genista), mimosa, soleie
(Ranunculus) og syrin
(Syringa), også i blandede
buketter o.l. 0,60 0,60 fri

06.03.19 2 2 - - - - margerit (Argyranthemum
frutescens og Chrysanthe-
mum frutescen) i tiden 1.
november – 30. april, fresia i
tiden 1. desember – 31. mars
og tulipan (Tulipa) i tiden 1.
mai – 31. mai, også i
blandede buketter o.l. 0,60 0,60 fri

06.03.19 9 1 - - - - marikåpe (Alchemilla),
flamingoblomst (Anthurium),
asters (Aster), astilbe knopp-

urt, (Centaurea), bakke-
stjerne (Erigeron), gerbera,
sabellilje (Gladiolus), flat-
skolm (Lathyrus), søyle-
blomst (Liatris), leddblomst
(Physostegia), protea,
scabiosa, bergknapp (Sedum),
gullris (Solidago), solidaster,
strelizia, trachelium og
zinnia, også i blandede
buketter o.l. 249,0 % 4,07 S 0,60 fri

06.03.90 0 0 - ellers
0,60 0,60 fri

06.04.10 0 0 - mose og lav
1,2 % fri fri

06.04.91 1 0 - -Adianthum og Asparagus, i tiden
1. juni – 31. oktober

67,0 % 1,08 S 67,0 % fri
06.04.91 9 1 - - - - Adianthum og Asparagus, i

tiden 1. november - 31. mai
0,12 fri fri

06.04.91 9 2 - - - - juletrær
0,12 fri fri

06.04.91 9 9 - - - - andre
0,12 fri fri

06.04.99 0 0 - - ellers
3,9 % fri fri

07.02.00 1 1 - i tiden 1. november - 9. mai
fri fri fri

07.02.00 3 0 - i tiden 11. juli - 14. oktober
145,0 % 8,86 8,86 7,86

07.02.00 4 0 - i tiden 15. oktober - 31. oktober
1,60 1,60 fri

07.03.10 1 9 - - - - annen
47,0 % 1,09 1,09 0,93

07.03.10 2 9 - - - - annen
85,0 % 2,14 2,14 1,94

07.04.10 3 1 - - - i tiden 15. oktober - 30.
november 0,18 0,18 0,15

07.04.10 4 1 - - - i tiden 1. desember – 31. mai
fri fri fri

07.04.20 2 0 - - i tiden 1. juni - 20. september
0,24 fri fri

07.04.90 1 3 - - - i tiden 1. oktober - 31. mai
116,0 % 1,71 1,71 1,63

07.04.90 2 0 - - - i tiden 1. juni – 31. juli
184,0 % 3,58 3,58 3,50

07.04.90 3 0 - - - i tiden 1. august - 30.
september 0,05 fri fri



- 4 -

Norsk
varenummer

Vareslag
Bundne-
satser ad
valorem

Bundne
satser,

spesifikk

MFN-
anvendte
tollsatser

Konsesjoner
Albania

1 2 3 4 5 6

07.04.90 4 0 - - - i tiden 1. oktober - 31. juli
102,0 % 1,86 1,86 1,78

07.04.90 6 0 - - kinakål
0,64 0,64 fri

07.04.90 9 3 - - - savoykål i tiden 1. desember –
30. juni 219,0 % 9,16 9,16 fri

07.04.90 9 9 - - - annen
219,0 % 9,16 0,80 fri

07.05.11 3 0 - - - - i tiden 1. desember - 28./29.
februar fri fri fri

07.05.11 7 0 - - - - i tiden 1. desember - 28./29.
februar fri fri fri

07.05.21 1 0 - - - i tiden 1. april - 30. november
0,24 0,24 fri

07.05.21 9 0 - - - i tiden 1. desember - 31. mars fri fri fri
07.05.29 9 0 - - - i tiden 1. desember - 31. mars 242,0 % 17,40 fri fri
07.06.10 3 0 - - neper

63,0 % 3,14 0,80 fri
07.06.90 9 9 - - ellers

230,0 % 7,93 0,80 fri
07.07.00 1 0 - - i tiden 10. mars - 31. oktober

120,0 % 7,74 7,74 7,34
07.07.00 2 0 - - i tiden 1. november - 30.

november 0,60 0,60 fri
07.07.00 3 0 - - i tiden 1. desember - 9. mars

fri fri fri
07.08.20 0 9 - - ellers

50,0 % 5,31 0,50 fri
07.08.90 0 0 - andre belgfrukter

0,12 0,12 fri
07.09.20 1 0 - - i tiden 1. mai - 14. november

0,08 0,08 fri
07.09.20 9 0 - - i tiden 15. november - 30. april

fri fri fri
07.09.30 0 0 - auberginer

0,24 0,24 fri
07.09.90 1 0 - - oliven

0,09 0,09 fri
07.09.90 2 0 - - kapers

0,60 0,60 fri
07.09.90 5 0 - - - ellers

fri fri fri
07.09.90 6 0 - - - i tiden 1. juni - 30. november

0,08 0,08 fri
07.09.90 7 0 - - - i tiden 1. desember - 31. mai

fri fri fri
07.09.90 9 1 - - - courgettes (squash)

203,0 % 19,28 0,80 fri
07.09.90 9 9 - - - andre

203,0 % 19,28 0,80 fri
07.10.22 0 9 - - - ellers

216,0 % 12,07 0,50 fri
07.10.29 0 0 - - andre

0,24 0,24 fri
07.10.30 0 0 - spinat, New Zealand spinat og

hagemelde (hagespinat) 139,0 % 13,94 0,80 fri
07.10.80 1 0 - - asparges og artiskokker 0,15 0,15 fri
07.10.80 9 4 - - - brokkoli

219,0 % 8,23 0,80 fri
07.11.20 1 0 - - i saltlake

0,09 fri fri
07.11.20 9 0 - - ellers

0,18 fri fri
07.11.90 4 0 - - kapers

0,06 fri fri
07.12.20 0 0 - kepaløk

209,0 % 12,38 fri fri
07.12.31 0 0 - - sopper av slekten Agaricus

(sjampinjonger) 0,06 fri fri
07.12.32 0 0 - - skrukkøre (Auricularia spp.)

0,06 fri fri
07.12.33 0 0 - - gelesopp (Tremella spp.)

0,06 fri fri
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Norsk
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Vareslag
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satser ad
valorem

Bundne
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MFN-
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Konsesjoner
Albania

1 2 3 4 5 6

07.12.39 0 1 - - - trøfler
0,06 fri fri

07.12.39 0 9 - - - ellers
0,06 fri fri

07.12.90 2 0 - - hvitløk
0,03 fri fri

07.12.90 4 0 - - - ellers
fri fri fri

07.12.90 9 1 - - - tomater
209,0 % 12,38 fri fri

07.12.90 9 2 - - - gulrøtter
209,0 % 12,38 fri fri

07.12.90 9 9 - - - andre (herunder grønnsak-
blandinger) 209,0 % 12,38 fri fri

07.13.10 0 9 - - ellers
260,0 % 2,51 fri fri

07.13.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

07.13.31 0 0 - - bønner av arten Vigna mungo
(L.) Hepper eller Vigna radiata
(L.) Wilczek

260,0 % 2,51 fri fri
07.13.32 0 0 - - små røde (Adzuki) bønner (Pha-

seolus eller Vigna angularis) 260,0 % 2,51 fri fri
07.13.33 0 0 - hagebønner (Phaseolus vulgaris)

260,0 % 2,51 fri fri
07.13.39 0 0 - - andre

260,0 % 2,51 fri fri
07.13.40 9 0 - - ellers

fri fri fri
07.13.50 9 0 - - ellers

fri fri fri
07.13.90 0 0 - andre

260,0 % 2,51 fri fri
07.14.10 9 0 - - ellers

0,04 fri fri
07.14.20 9 0 - - ellers

0,03 fri fri
08.01.11 0 0 - - kokosmasse

fri fri fri
08.01.19 0 0 - - ellers

fri fri fri
08.01.21 0 0 - - med skall

fri fri fri
08.01.22 0 0 - - uten skall

fri fri fri
08.01.31 0 0 - - med skall

fri fri fri
08.01.32 0 0 - - uten skall

fri fri fri
08.02.11 0 0 - - med skall

0,01 fri fri
08.02.12 0 0 - - uten skall

0,01 fri fri
08.02.21 0 0 - - med skall

0,01 fri fri
08.02.22 0 0 - - uten skall

0,01 fri fri
08.02.31 0 0 - - med skall

0,05 fri fri
08.02.32 0 0 - - uten skall

0,05 fri fri
08.02.40 0 0 - kastanjer (Castanea spp.)

2,00 H fri fri
08.02.50 0 0 - pistasienøtter

0,24 fri fri
08.02.60 0 0 - makadamianøtter

0,24 fri fri
08.02.90 1 0 - - pekannøtter

0,03 fri fri
08.02.90 9 1 - - - pinjekjerner

0,24 fri fri
08.02.90 9 9 - - - andre

0,24 fri fri
08.03.00 0 0 Bananer, herunder pisanger, friske

eller tørkede fri fri fri
08.04.10 0 0 - dadler

0,03 fri fri
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08.04.20 1 0 - - friske
0,09 fri fri

08.04.20 9 0 - - ellers
0,01 fri fri

08.04.30 0 0 - ananas
fri fri fri

08.04.40 0 0 - avocadopærer
0,04 fri fri

08.04.50 0 1 - - guavas
0,04 fri fri

08.04.50 0 2 - - mangos
0,04 fri fri

08.04.50 0 3 - - mangostan
0,04 fri fri

08.05.10 9 0 - - ellers
0,40 H fri fri

08.05.20 9 0 - - ellers
0,40 H fri fri

08.05.40 9 0 - - ellers
0,40 H fri fri

08.05.50 2 0 - - - sitroner
fri fri fri

08.05.50 3 0 - - - limefrukter
0,40 H fri fri

08.05.90 9 0 - - ellers
0,40 H fri fri

08.06.10 1 1 - - - til spisebruk
0,40 H fri fri

08.06.10 1 9 - - - ellers
0,40 H fri fri

08.06.10 9 1 - - - til spisebruk
0,20 H fri fri

08.06.10 9 9 - - - ellers
0,20 H fri fri

08.06.20 0 0 - tørkede
fri fri fri

08.07.11 0 0 - - vannmeloner
fri fri fri

08.07.19 0 0 - - andre
fri fri fri

08.07.20 0 0 - papayas
0,12 fri fri

08.08.20 1 2 - - - i tiden 1. desember - 10.
august 0,02 0,02 fri

08.08.20 6 0 - - kveder
0,09 fri fri

08.09.10 1 0 - - i tiden 16. mai til 15. august
0,06 0,06 fri

08.09.10 9 0 - - i tiden 16. august til 15. mai
0,24 0,24 fri

08.09.30 1 0 - - - i tiden 16. mai til 15. august
0,12 0,12 fri

08.09.30 2 0 - - - i tiden 16. august til 15. mai
0,24 0,24 fri

08.09.30 3 0 - - - i tiden 16. mai til 15. august
0,12 0,12 fri

08.09.30 9 0 - - - i tiden 16.august til 15. mai
0,24 0,24 fri

08.09.40 1 0 - - - i tiden 15.april til 30. juni
0,15 0,15 fri

08.09.40 4 1 - - - i tiden 11. oktober til 31.
oktober 0,72 0,72 fri

08.09.40 5 1 - - - i tiden 1. november til 14. april 0,36 0,36 fri
08.09.40 6 0 - - slåpefrukter

0,18 fri fri
08.10.10 1 1 - - i tiden 15. april til 8. juni

0,18 0,18 fri
08.10.10 3 0 - - i tiden 1.november til 31. mars

100,0 % 13,29 0,36 fri
08.10.10 4 0 - - i tiden 1. april til 14. april

0,36 0,36 fri
08.10.20 9 1 - - - bjørnebær

0,09 fri fri
08.10.20 9 9 - - - ellers

0,09 fri fri
08.10.40 1 0 - - tyttebær

fri fri fri
08.10.40 9 0 - - ellers

0,09 fri fri
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08.10.50 0 0 - kiwi
0,06 fri fri

08.10.60 0 0 - durian
0,06 fri fri

08.10.90 1 0 - - multer
fri fri fri

08.10.90 9 0 - - ellers
0,06 fri fri

08.12.90 1 0 - - sitrusfrukter
fri fri fri

08.12.90 2 0 - - aprikoser og ferskener
fri fri fri

08.13.10 0 0 - aprikoser
0,12 0,12 fri

08.13.20 0 0 - svisker
fri fri fri

08.13.40 0 1 - - blåbær
188,0 % 4,83 3,20 fri

08.13.40 0 2 - - ellers
188,0 % 4,83 0,39 fri

08.13.50 1 0 - - bestående hovedsakelig av
nøtter som hører under posisjon
08.02 0,02 fri fri

08.13.50 9 1 - - - bestående bare av nøtter som
hører under posisjon 08.01
eller av nøtter som hører under
posisjon 08.01 og 08.02 188,0 % 4,83 0,36 fri

08.13.50 9 2 - - - blandet frukt og nøtter,
bestående av frukter og nøtter
som hører under posisjonene
08.01 - 08.06 188,0 % 4,83 0,36 fri

08.13.50 9 9 - - - andre blandinger
188,0 % 4,83 0,36 fri

08.14.00 0 0 Skall av sitrusfrukter eller meloner
(herunder vannmeloner), friske,
fryste, tørkede eller midlertidig
konserverte i saltlake, i svovel-
syrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger fri fri fri

09.03.00 0 0 Maté
4,5 % fri fri

09.04.11 0 0 - - ikke knust eller malt
fri fri fri

09.04.12 0 0 - - knust eller malt
fri fri fri

09.04.20 0 0 - tørkede, knuste eller malte frukter
av slektene Capsicum eller
Pimenta

fri fri fri
09.05.00 0 0 Vanilje

fri fri fri
09.06.11 0 0 - - kanel (Cinnamomum

zeylanicum Blume) fri fri fri
09.06.19 0 0 - - ellers

fri fri fri
09.06.20 0 0 - knust eller malt

fri fri fri
09.07.00 0 0 Kryddernellik (hele frukter, tørkede

blomster og stilker) fri fri fri
09.08.10 0 0 - muskat

fri fri fri
09.08.20 0 0 - muskatblomme

fri fri fri
09.08.30 0 0 - kardemomme

fri fri fri
09.09.10 0 0 - anis og stjerneanis

0,10 fri fri
09.09.20 0 0 - koriander

0,10 fri fri
09.09.30 0 0 - spisskommen

0,10 fri fri
09.09.40 0 0 - karve

0,10 fri fri
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09.09.50 1 0 - - fennikel
0,10 fri fri

09.09.50 2 0 - - einebær
0,04 fri fri

09.10.10 0 0 - ingefær
fri fri fri

09.10.20 0 0 - safran
fri fri fri

09.10.30 0 0 - gurkemeie (kurkuma)
0,15 fri fri

09.10.91 0 0 - - blandinger som nevnt i note 1.b
til dette kapittel 0,15 fri fri

09.10.99 2 0 - - - karri
fri fri fri

09.10.99 3 0 - - - laurbær, laurbærblad, sellerifrø
og timian fri fri fri

09.10.99 9 0 - - - andre
0,15 fri fri

10.05.10 0 0 - såkorn
fri fri fri

10.05.90 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.06.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.06.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.06.30 1 0 - - til menneskeføde
0,12 fri fri

10.06.30 9 9 - - ellers
0,04 fri fri

10.06.40 1 0 - - til menneskeføde
0,12 fri fri

10.06.40 9 9 - - ellers
0,04 fri fri

10.07.00 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.08.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.08.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

10.08.30 9 0 - - ellers
0,09 fri fri

11.02.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

11.02.90 0 2 - - - ellers
370,0 % 3,30 fri fri

11.03.13 9 0 - - - ellers
fri fri fri

11.03.19 2 0 - - - - ellers
fri fri fri

11.04.23 9 0 - - - ellers
fri fri fri

11.04.29 0 2 - - - - ellers
338,0 % 3,50 fri fri

11.04.29 0 4 - - - - ellers
338,0 % 3,50 fri fri

11.06.10 9 0 - - ellers
0,06 fri fri

11.06.30 9 0 - - ellers
0,04 fri fri

11.07.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

11.07.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

11.09.00 9 0 - ellers
1,5 % fri fri

12.01.00 9 0 - ellers
fri fri fri

12.02.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.02.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.03.00 9 0 - ellers
fri fri fri

12.04.00 9 0 - ellers
fri fri fri

12.05.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.05.90 9 0 - - ellers
fri fri fri
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12.06.00 9 0 - ellers
fri fri fri

12.07.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.07.40 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.07.50 9 0 - - ellers
0,08 fri fri

12.07.91 9 0 - - - ellers
fri fri fri

12.07.99 9 0 - - - ellers
fri fri fri

12.08.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.08.90 9 0 - - ellers
fri fri fri

12.09.30 0 0 - frø av urteaktige planter som
hovedsakelig dyrkes på grunn av
sine blomster

fri fri fri
12.09.91 1 0 - - - agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-,

persille- og salatfrø 0,18 fri fri
12.09.91 9 1 - - - - kålfrø

0,72 fri fri
12.09.91 9 9 - - - - andre

0,72 fri fri
12.09.99 0 0 - - ellers

fri fri fri
12.10.10 0 0 - humle, verken malt, pulverisert

eller i form av pelleter 0,08 0,08 fri
12.10.20 0 1 - - humle, malt, pulverisert eller i

form av pelleter 4,5 % 4,5 % fri
12.10.20 0 2 - - lupulin

4,5 % 4,5 % fri
12.11.20 0 0 - ginsengrot

fri fri fri
12.11.30 0 0 - kokablader

fri fri fri
12.11.40 0 0 - valmuehalm ("poppy straw")

fri fri fri
12.11.90 0 0 - ellers

fri fri fri
12.12.20 9 0 - - ellers

fri fri fri
12.12.91 9 0 - - - ellers

fri fri fri
12.12.99 9 0 - - - ellers

fri fri fri
13.01.20 0 0 - gummi arabicum

fri fri fri
13.01.90 0 0 - andre

fri fri fri
13.02.11 0 0 - - opium

4,5 % fri fri
15.02.00 9 0 - ellers

0,05 fri fri
15.03.00 0 0 Solarstearin, isterolje, oleostearin

(presstalg), oleomargarin og talg-
olje, ikke emulgert, oppblandet eller
bearbeidd på annen måte

0,01 fri fri
15.05.00 0 0 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav

(herunder lanolin)
0,02 fri fri

15.06.00 2 1 - - beinfett, beinolje og klovolje 0,05 fri fri
15.06.00 9 9 - - - ellers

0,02 fri fri
15.07.10 9 0 - - annen

0,03 fri fri
15.08.10 9 0 - - annen

0,03 fri fri
15.09.10 9 0 - - annen

fri fri fri
15.09.90 9 0 - - annen

fri fri fri
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15.10.00 9 0 - annen
fri fri fri

15.11.10 9 0 - - annen
fri fri fri

15.11.90 9 9 - - - ellers
fri fri fri

15.12.11 9 0 - - - annen
0,05 fri fri

15.12.21 9 0 - - - annen
0,05 fri fri

15.13.11 9 0 - - - annen
0,03 fri fri

15.13.21 9 0 - - - annen
0,03 fri fri

15.14.11 9 0 - - - ellers
0,05 fri fri

15.14.91 9 0 - - - ellers
0,05 fri fri

15.15.11 9 0 - - - annen
0,05 fri fri

15.15.21 9 0 - - - annen
0,05 fri fri

15.15.30 9 0 - - annen
fri fri fri

15.15.50 2 0 - - - rå olje
0,05 fri fri

15.15.90 2 1 - - olje av akajounøttskall, treoljer
(herunder kinesisk treolje og
dens fraksjoner) eller oiticica-
olje, ikke til dyrefôr

fri fri fri
15.15.90 3 2 - - jojobaolje og dens fraksjoner,

ikke til dyrefôr fri fri fri
15.15.90 7 0 - - - rå olje

0,03 fri fri
15.16.10 2 0 - - - i sin helhet fra fisk eller sjø-

pattedyr 5,1 % fri fri
15.17.90 9 8 - - - - andre

0,02 fri fri
15.18.00 2 1 - - kinesisk treolje og liknende

treoljer; oiticicaolje fri fri fri
15.18.00 3 1 - - sikkativerte oljer

0,08 fri fri
15.18.00 4 1 - - linolje, kokt

0,07 fri fri
17.01.11 9 0 - - - ellers

0,03 fri fri
17.01.12 9 0 - - - ellers

0,03 fri fri
17.01.91 9 0 - - - ellers

0,03 fri fri
17.01.99 9 1 - - - - raffinade og melis

0,03 fri fri
17.01.99 9 5 - - - - - i pakninger som veier høyst

24 kg (detaljsalgs-
pakninger) 0,03 fri fri

17.01.99 9 9 - - - - - ellers (bulkvare og stor-
pakninger) 0,03 fri fri

17.02.11 9 0 - - - ellers
fri fri fri

17.02.19 9 0 - - - ellers
fri fri fri

17.02.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

17.02.60 9 0 - - ellers
fri fri fri

17.02.90 9 9 - - - annet
fri fri fri

17.03.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

17.03.90 9 0 - - ellers
fri fri fri

18.01.00 0 0 Kakaobønner, hele eller knuste,
også fri fri fri
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18.02.00 0 0 Kakaoskall og annet kakaoavfall. fri fri fri
20.01.90 1 0 - - - kapers

0,60 0,60 fri
20.01.90 2 0 - - - oliven

0,30 0,30 fri
20.01.90 6 1 - - - - søte pepperfrukter (Capsicum

annuum var. annuum) 223,0 % 12,92 0,18 0,15
20.01.90 9 9 - - - ellers

223,0 % 12,92 12,92 12,74
20.02.10 0 9 - - ellers

151,0 % 12,97 2,00 fri
20.03.10 0 2 - - dyrkede

0,60 0,60 fri
20.03.10 0 8 - - andre

0,60 0,60 fri
20.03.20 0 0 - trøfler

0,06 fri fri
20.03.90 0 1 - - dyrkede

0,60 0,60 fri
20.03.90 0 9 - - andre

0,60 0,60 fri
20.04.90 9 1 - - - artiskokker

288,0 % 34,92 0,20 fri
20.05.51 0 0 - - bønner, avskallede

606,0 % 38,01 1,50 fri
20.05.59 0 9 - - - ellers

249,0 % 15,64 1,50 fri
20.05.60 0 0 - asparges

0,06 0,06 fri
20.05.70 0 0 - oliven

0,60 0,60 fri
20.05.91 0 0 - - bambusskudd

288,0 % 34,92 fri fri
20.06.00 1 0 - ingefær

102,0 % 14,96 fri fri
20.08.20 0 0 - ananas

fri fri fri
20.08.30 9 9 - - - andre

0,18 0,18 fri
20.08.40 0 0 - pærer

86,0 % 8,34 0,30 fri
20.08.92 0 1 - - - utelukkende bestående av

frukter som hører under
posisjonene 08.03 - 08.10 288,0 % 34,92 1,00 fri

20.09.11 2 0 - - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.11 3 0 - - - - - konsentrert
fri fri fri

20.09.12 2 0 - - - annen, i emballasjer som med
sitt innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.19 2 0 - - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.21 0 0 - - med en Brix-verdi på høyst 20
fri fri fri

20.09.29 0 0 - - ellers
fri fri fri

20.09.31 1 0 - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.39 1 0 - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.41 1 0 - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

20.09.49 1 0 - - - i emballasjer som med sitt
innhold veier minst 3 kg fri fri fri

22.04.10 0 1 - - med alkoholinnhold høyst 2,5
volumprosent fri fri fri

22.04.10 0 9 - - ellers
fri fri fri
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22.04.21 0 1 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5
volumprosent fri fri fri

22.04.21 0 9 - - - ellers
fri fri fri

22.04.29 0 1 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5
volumprosent fri fri fri

22.04.29 0 9 - - - ellers
fri fri fri

22.04.30 0 2 - - - druemost i gjæring samt drue-
most hvor gjæringen er stanset
på annen måte enn ved til-
setning av alkohol fri fri fri

22.04.30 0 3 - - - annen
fri fri fri

22.04.30 0 4 - - - druemost i gjæring samt drue-
most hvor gjæringen er stanset
på annen måte enn ved til-
setning av alkohol fri fri fri

22.04.30 0 9 - - - annen
fri fri fri

22.06.00 0 2 - med alkoholinnhold over 0,5 til
og med 0,7 vol. % fri fri fri

22.06.00 0 3 - med alkoholinnhold over 0,7 til
og med 2,5 vol. % fri fri fri

22.06.00 0 9 - ellers
fri fri fri

22.07.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

23.01.20 1 0 - - til dyrefôr
156,0 % 3,57 fri fri

23.01.20 9 0 - - ellers
fri fri fri

23.02.10 9 0 - - ellers
fri fri fri

23.02.40 1 0 - - av ris, ikke til dyrefôr fri fri fri
23.02.50 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.03.10 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.03.20 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.03.30 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.04.00 9 0 - ellers

fri fri fri
23.05.00 9 0 - ellers

fri fri fri
23.06.10 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.06.20 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.06.30 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.06.41 9 0 - - - ellers

fri fri fri
23.06.49 9 0 - - - ellers

fri fri fri
23.06.50 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.06.60 9 0 - - ellers

fri fri fri
23.06.90 9 0 - - andre

fri fri fri
23.07.00 9 0 - ellers

fri fri fri
23.09.10 9 1 - - - hundemat

fri fri fri
23.09.10 9 2 - - - kattemat

fri fri fri
23.09.90 3 0 - - - - til akvariefisk

fri fri fri
23.09.90 5 0 - - - - til kjæledyr

fri fri fri
23.09.90 8 0 - - - - til kjæledyr

fri fri fri
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24.01.10 0 0 - tobakk, ikke strippet
fri fri fri

24.01.20 0 0 - tobakk, helt eller delvis strippet fri fri fri
24.01.30 0 0 - avfall av tobakk

fri fri fri
24.02.10 0 1 - - sigarer

12,75 fri fri
24.02.10 0 9 - - ellers

12,75 fri fri
24.02.20 0 0 - sigaretter med innhold av tobakk

14,45 fri fri
24.02.90 0 0 - andre

12,75 fri fri
24.03.10 0 0 - røyketobakk, også med innhold

av tobakkerstatninger, uansett
mengde

7,65 fri fri
24.03.91 0 0 - - "homogenisert" eller

"rekonstituert" tobakk 7,65 fri fri
24.03.99 1 0 - - - tobakkekstrakter og

tobakkessenser fri fri fri
24.03.99 9 1 - - - - skråtobakk og snus

7,65 fri fri
24.03.99 9 9 - - - - annen

7,65 fri fri

_______________


