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BILAG  

Brevveksling 

mellem Det Schweiziske Forbund og Den Europæiske Union om ændring af 

indrømmelserne i Det Schweiziske Forbunds toldtarif  

A.   Brev fra Det Schweiziske Forbund 

Hr./Fr. 

Efter forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og 

udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af Det Schweiziske Forbunds toldtarif (LIX — 

Schweiz-Liechtenstein), har jeg den ære at foreslå følgende: 

Det Schweiziske Forbund indarbejder i sin toldtarif for Schweiz og Liechtensteins toldområde 

følgende: 

1. Ændring af den bundne toldsats i den gældende liste LIX: 

Kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt, af svin: 

Toldposition Varebeskrivelse Nuværende 

bundne told 

Forslag til bunden 

told 

Særlig 

beskyttelse 

 - - - Andet 

 

  
 

 

1602.4991 - - - - Råt kød, 

krydret, men ikke 

yderligere tilberedt 

 

850,- CHF/100 kg 

brutto 

2304,- CHF/100 kg 

brutto 

 

SSG 

1602.4999 - - - - Andet 850,- CHF/100 kg 

brutto 

850,- CHF/100 kg 

brutto 

SSG 

Råt kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt, af hornkvæg: 

Toldposition Varebeskrivelse Nuværende 

bundne told 

Forslag til bunden 

told 

Særlig 

beskyttelse 

 - - - Andet   
 

 

1602.5093 - - - - Råt kød, 

krydret, men ikke 

yderligere tilberedt, 

bortset fra pos. 

nummer 1602.5098 

638,- CHF/100 kg 

brutto 

2212,- CHF/100 kg 

brutto 

SSG 

1602.5098 - - - - Andet, 

herunder tilberedte 

stykker okselår, rå, 

udbenede, saltede 

og krydrede, til 

produktion af tørret 

kød 

638,- CHF/100 kg 

brutto 

638,- CHF/100kg 

brutto 

SSG 
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2. Nye og ændrede toldkontingenter: 

Løbenr. Varebeskrivelse Nuværende 

kontingent 

Forslag til 

kontingent 

5 Slagtedyr, kød, der hovedsageligt er 

produceret på basis af grovfoder 

1) Ud over de nuværende delkontingenter 

tildeles mængden på mindst 600 ton til 

tilberedte stykker okselår, saltede 

krydrede og udbenede, for toldposition 

1602.5091 

Ton 

22 500 

Ton 

23 700
1)

 

 

Denne aftale godkendes af parterne ved interne godkendelsesprocedurer. Aftalen træder i 

kraft på attesteringsdatoen for ændringerne af Schweiz' og Liechtensteins toldtarif. 

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Den Europæiske Union er 

indforstået med det ovenfor anførte. Jeg har den ære at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan 

accepteres af Den Europæiske Union, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf tilsammen 

udgøre en aftale i form af brevveksling mellem Det Schweiziske Forbund og Den Europæiske 

Union, som træder i kraft på attesteringsdatoen for ændringerne af Schweiz' og Liechtensteins 

toldtarif. 

Modtag, hr/fr., forsikringen om min mest udmærkede højtagtelse. 

 

Udfærdiget i Genève, den [xx xx xxxx] 

For Det Schweiziske Forbund 

UNDERSKRIFT 
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B.   Brev fra Den Europæiske Union  

Hr./Fr. 

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev af [xx xx xxxx] med følgende 

ordlyd:  

Efter forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og 

udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af Det Schweiziske Forbunds toldtarif (LIX — 

Schweiz-Liechtenstein), har jeg den ære at foreslå følgende: 

Det Schweiziske Forbund indarbejder i sin toldtarif for Schweiz og Liechtensteins toldområde 

følgende: 

1. Ændring af den bundne toldsats i den gældende liste LIX: 

Kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt, af svin: 

Toldposition Varebeskrivelse Nuværende 

bundne told 

Forslag til bunden 

told 

Særlig 

beskyttelse 

 - - - Andet 

 

  
 

 

1602.4991 - - - - Råt kød, 

krydret, men ikke 

yderligere tilberedt 

 

850,- CHF/100 kg 

brutto 

2304,- CHF/100 kg 

brutto 

 

SSG 

1602.4999 - - - - Andet 850,- CHF/100 kg 

brutto 

850,- CHF/100 kg 

brutto 

SSG 

 

Råt kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt, af hornkvæg: 

Toldposition Varebeskrivelse Nuværende 

bundne told 

Forslag til bunden 

told 

Særlig 

beskyttelse 

 - - - Andet   
 

 

1602.5093 - - - - Råt kød, 

krydret, men ikke 

yderligere tilberedt, 

bortset fra pos. 

nummer 1602.5098 

638,- CHF/100 kg 

brutto 

2212,- CHF/100 kg 

brutto 

SSG 

1602.5098 - - - - Andet, 

herunder tilberedte 

stykker okselår, rå, 

udbenede, saltede 

og krydrede, til 

produktion af tørret 

kød 

638,- CHF/100 kg 

brutto 

638,- CHF/100kg 

brutto 

SSG 
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2. Nye og ændrede toldkontingenter: 

Løbenr. Varebeskrivelse Nuværende 

kontingent 

Forslag til 

kontingent 

5 Slagtedyr, kød, der hovedsageligt er 

produceret på basis af grovfoder 

1) Ud over de nuværende 

delkontingenter tildeles mængden på 

mindst 600 ton til tilberedte stykker 

okselår, saltede, krydrede og 

udbenede, for toldposition 

1602.5091 

Ton 

22 500 

Ton 

23 700
1)

 

 

Denne aftale godkendes af parterne ved interne godkendelsesprocedurer. Aftalen træder i 

kraft på attesteringsdatoen for ændringerne af Schweiz' og Liechtensteins toldtarif. 

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Den Europæiske Union er 

indforstået med det ovenfor anførte. Jeg har den ære at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan 

accepteres af Den Europæiske Union, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf tilsammen 

udgøre en aftale i form af brevveksling mellem Det Schweiziske Forbund og Den Europæiske 

Union, som træder i kraft på attesteringsdatoen for ændringerne af Schweiz' og Liechtensteins 

toldtarif. " 

Jeg kan hermed meddele Dem, at Den Europæiske Union er indforstået med indholdet af 

Deres brev. 

Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. 

 

Udfærdiget i Genève, den [xx xx xxxx] 

 

For Den Europæiske Union 

UNDERSKRIFT 


