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Vedlegg 2 til rundskriv av 14.12.1999
Tabell V til Protokoll A
MAROKKO
Posisjon i tollTariffen (HS)

Varebeskrivelse

04.03

Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen
gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten
tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med
innhold av frukt, nøtter eller kakao.

07.10

Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste:
40

07.11

-

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:
-

ex 9094

sukkermais

andre grønnsaker; grønnsakblandinger:

-- sukkermais (Zea mays var. Saccharata) annet enn konservert med
svoveldioksidgass

15.05

Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin).

15.06

Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

15.17

Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller
vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige
fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige
fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon
15.16.

15.18

Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner,
kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med
varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk
omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige
blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer
eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som
hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

15.20

15.22

Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.

Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og

Kvoter
(i T)
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-

vegetabilsk voks.

17.02

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og
fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning
av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig
honning; karamell:
50
ex 9021

-

kjemisk ren fruktose

-

ellers, herunder invertsukker:

--

kjemisk ren maltose

17.04

Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.

18.03

Kakaomasse, også avfettet.

18.04

Kakaosmør, -fett og -olje.

18.05

Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff.

18.06

Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.

19.01

Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som
ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent
kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01
– 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5
vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.

19.02

Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller
tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne,
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.

19.03

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak,
gryn, perler eller liknende.

19.04

Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller
kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av gryn
eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller
tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

19.05

Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao;
alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og
liknende varer av mel eller stivelse.

20.01

Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte

13
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-

eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

20.04

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon
20.06:
-

poteter:

--

homogeniserte næringsmidler

--

ellers:

--- bare kokte
--- ellers:
ex 1091

---- næringsmidler i form av mel eller flak
-

ex 9020

andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:

-- sukkermais (Zea mays var. saccharata), som gryn eller i
kolbeform, forkokt eller tilberedt på annen måte

20.05

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under
posisjon 20.06.

20.08

Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller
konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

21.01

Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer
fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på
basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente
kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.

21.02

Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer
(unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.

21.03

Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer;
sennepsmel og tilberedt sennep.

21.04

Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og
buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

21.05

Spiseis, også med innhold av kakao.

21.06

Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

22.01

Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann,
ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø:
10

- mineralvann og karbonisert vann

19
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22.02

-

Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer,
unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.

22.03

Øl fremstilt av malt.

22.05

Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller
smaksstoffer.

22.07

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol
og brennevin, denaturert, uansett styrke.

22.08

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og
annet brennevin.

22.09

Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre

24.02

Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller
tobakkerstatninger.

24.03

Annen bearbeidd tobakk samt andre varer fremstilte av
tobakkerstatninger; "homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk;
tobakkekstrakter og tobakkessenser.

38.23

Industrielle, monokarboksylfettsyrer; raffinasjonsfettsyrer; industrielle
fettalkoholer.
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