
 

 

 

 
EUROPA-
KOMMISSIONEN 

Strasbourg, den 11.3.2014  
COM(2014) 166 final 

ANNEX 2 

  

BILAG 

til 

Forslag til 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine  
 

 



 

 

BILAG II 

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af 
varebeskrivelserne som vejledende, idet præferenceordningens anvendelsesområde inden for 
rammerne af dette bilag bestemmes på grundlag af KN-koderne på tidspunktet for vedtagelsen af 
denne forordning. 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde

(i ton nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3050 0204 22 50 
0204 22 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
0204 23 
 
 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
 
 
0204 43 10 
0204 43 90 

Culotte (dobbelt kølle) og halv 
culotte, andre udskæringer, ikke 
udbenet, af får (undtagen hele og 
halve kroppe, forsæt (dobbelt 
forfjerding) og forfjerdinger, 
kam og/eller nyresteg (dobbelt 
ryg) og halv kam og/eller 
nyresteg (enkelt ryg), fersk eller 
kølet 
 
Udbenet kød af får, fersk eller 
kølet 
 
Udskæringer af får, ikke udbenet 
(undtagen hele og halve kroppe 
og forsæt (dobbelt forfjerding) 
og forfjerdinger), frosset
 
Kød af lam, udbenet, frosset
Kød af får, udbenet, frosset 

 1 500 

09.3051 0409 
 
 
 
 

Naturlig honning 
 
 
 

 5 000 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3052 1701 12 
 
 
 
1701 91 
1701 99 

 
1702 20 10 
 
 
 
1702 90 30 
 
 
 
1702 90 50 
 
 
 
 
1702 90 71 
1702 90 75 
1702 90 79 
 
1702 90 80 
 
1702 90 95 
 
 
 

Roeråsukker, uden indhold af 
tilsatte smagsstoffer eller 
farvestoffer 
 
Andet sukker end råsukker 
 

 
Ahornsukker i fast form med 
tilsætning af smagsstoffer eller 
farvestoffer 
 
Isoglukose, i fast form, med et 
fruktoseindhold i tør  
tilstand på 50 vægtprocent 
 
Maltodekstrin, i fast form, og 
maltodekstrinsirup med et 
fruktoseindhold i tør  
tilstand på 50 vægtprocent 
 
Karamel 
 
 
 
Inulinsirup 
 
Andre varer, herunder 
invertsukker og andre 
sukkerarter eller 
sukkeropløsninger med et 
fruktoseindhold i tør tilstand på 
50 vægtprocent  
 

 20 070 

09.3053 1702 30 
1702 40 
 
 
 
 
1702 60 

Glukose og glukosesirup, uden 
indhold af fruktose eller med et 
fruktoseindhold i tør tilstand på 
under 50 vægtprocent, undtagen 
invertsukker 
 
Anden fruktose og fruktosesirup, 
med et fruktoseindhold i tør 
tilstand på over 50 vægtprocent, 
undtagen invertsukker 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 
 
 
2106 90 55 
 
 

Sirup af isoglukose, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer 
 
Sirup af glukose eller 
maltodekstrin, tilsat smagsstoffer 
eller farvestoffer 

 2 000 



 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

 
2106 90 59 

 
Sirup og andre 
sukkeropløsninger, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer 
(undtagen sirup af isoglukose, 
laktose, glukose og 
maltodekstrin) 



 

 

 

Løbenum-
mer 

KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3055 Ex 1103 19 20 
 
1103 19 90 
 
 
 
1103 20 90 
 
 
1104 19 10 
 
1104 19 50 
 
1104 19 61 
1104 19 69 
 
1104 29 
 
 
 
 
1104 30 
 

Gryn af byg 
 
Gryn og groft mel af korn 
(undtagen hvede, rug, havre, 
majs, ris og byg) 
 
Pellets af korn (undtagen hvede, 
rug, havre, majs, ris og byg) 
 
Korn af hvede, valset eller i 
flager 
Korn af majs, valset eller i 
flager 
Korn af byg, valset 
Korn af byg, i flager 
 
Bearbejdet korn (fx afskallet, 
afrundet, skåret eller knust), 
undtagen af havre, rug eller 
majs 
 
Kim af korn, hele, valset, i 
flager eller formalet 

 6 300 

09.3056 1107 
 
1109 

Malt, også brændt 
 
Hvedegluten, også tørret 

 7 000 

09.3057 1108 11 
 
1108 12 
 
1108 13 

Hvedestivelse 
 
Majsstivelse 
 
Kartoffelstivelse 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 
3505 10 90 
 
 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 

Dekstrin og anden modificeret 
stivelse (undtagen esterificeret 
eller etherificeret stivelse) 
 
Lim, med indhold af stivelse, 
dekstrin eller anden modificeret 
stivelse på 25 vægtprocent og 
derover 

 1 000 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3059 2302 10 
2302 30 
2302 40 10 
2302 40 90 
 
 
2303 10 11 

Klid og andre restprodukter, 
også i form af pellets, fra 
sigtning, formaling eller anden 
bearbejdning af korn (undtagen 
af ris) 
 
Restprodukter fra fremstilling af 
majsstivelse (bortset fra 
koncentreret majsstøbevand), 
med proteinindhold, beregnet på 
grundlag af tørstofindholdet, på 
over 40 vægtprocent 

 15 000 

09.3060 0711 51 
 
 
 
 
 
 
 
2003 10  

Svampe af slægten Agaricus, 
foreløbigt konserverede (fx med 
svovldioxid eller i saltlage, 
svovlsyrlingvand eller andre 
konserverende opløsninger), men 
ikke tilberedte til umiddelbar 
fortæring 
 
Svampe af slægten Agaricus, 
tilberedt eller konserveret på 
anden måde end med eddike 
eller eddikesyre 

 500 

09.3061 0711 51 
 
 
 
 
 
 

Svampe af slægten Agaricus, 
foreløbigt konserverede (fx med 
svovldioxid eller i saltlage, 
svovlsyrlingvand eller andre 
konserverende opløsninger), men 
ikke tilberedte til umiddelbar 
fortæring 

 500 

09.3062 2002 Tomater, tilberedt eller 
konserveret på anden måde end 
med eddike eller eddikesyre 

 10 000 

 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3063 2009 61 90 
 
 
 
 
2009 69 11 
 
 
 
 
2009 69 71 
2009 69 79 
2009 69 90 
 
 
 
 
2009 71 
2009 79 

Druesaft (herunder druemost), 
med en Brix-værdi på 30 eller 
derunder, med en værdi pr. 100 
kg netto på over 18 EUR 
 
Druesaft (herunder druemost), 
med en Brix-værdi på over 67, 
med en værdi pr. 100 kg netto på 
22 EUR eller derunder 
 
Druesaft (herunder druemost), 
med en Brix-værdi på over 30, 
men ikke over 67, med en værdi 
pr. 100 kg netto på 18 EUR eller 
derunder 
 
 
Æblesaft 
 

 10 000 

09.3064 0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 

Kærnemælk, koaguleret mælk og 
fløde, yoghurt, kefir og anden 
fermenteret eller syrnet mælk og 
fløde, også koncentreret, 
aromatiseret eller tilsat frugt, 
nødder eller kakao 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 
0405 20 30 

Smørbare mælkefedtprodukter, 
med fedtindhold på 39 
vægtprocent og derover, men 
ikke over 75 vægtprocent 

 250 

09.3066 0710 40 
0711 90 30 
2001 90 30 
2004 90 10 
2005 80 

Sukkermajs  1 500 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 
 
 
 
 
1806 10 30 
1806 10 90 
 
 
 
Ex 1806 20 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 1901 90 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101 12 98 
2101 20 98 
 
 
3302 10 29 

 

Kemisk ren fruktose 

Kemisk ren maltose 

 

Andre sukkervarer, uden 
indhold af kakao, med indhold 
af sakkarose på 70 
vægtprocent og derover 
 
Kakaopulver, med et indhold 
af sakkarose eller isoglukose 
beregnet som sakkarose på 65 
vægtprocent og derover 
 
Andre tilberedte varer, i 
blokke, plader eller stænger af 
vægt over 2 kg, eller flydende, 
i pastaform, i pulverform, som 
granulater eller lignende, i 
pakninger af nettovægt over 
2 kg, med indhold af 
kakaosmør på under 18 
vægtprocent og indhold af 
sakkarose på 70 vægtprocent 
og derover 
 
Andre tilberedte 
næringsmidler fremstillet af 
mel, gryn, groft mel, stivelse 
eller maltekstrakt, også med 
indhold af kakao, såfremt dette 
udgør mindre end 40 % 
beregnet på et fuldstændig 
fedtfrit grundlag, med indhold 
af sakkarose på 70 
vægtprocent og derover 
 
Varer tilberedt på basis af 
kaffe, te eller maté 
 
 
Blandinger af lugtstoffer samt 
blandinger på basis af et eller 
flere af disse stoffer, af den art 
der anvendes i 
drikkevareindustrien, 
indeholdende samtlige de 
smagsstoffer, der kendetegner 
en bestemt drik, med et 
virkeligt alkoholindhold på 
0,5 % vol. og derunder 

 2 000 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3068 1903 
 
 
 
 
1904 30 

Tapioka og tapiokaerstatninger 
fremstillet af stivelse, i form af 
flager, gryn, perlegryn, sigtemel 
og lign. 
 
Bulgur 

 

 2 000 

09.3069 1806 20 70 

2106 10 80 

 
2202 90 99 

"Chocolate milk crumb" 

Andre proteinkoncentrater og 
teksturerede proteinstoffer 

Andre ikke-alkoholholdige 
drikkevarer ud over vand, med 
indhold af fedt af varer 
henhørende under pos. 0401-
0404 på 2 vægtprocent eller 
derover 

 300 

09.3070 2106 90 98 Andre tilberedte næringsmidler, 
ikke andetsteds tariferet 

 2 000 

09.3071 2207 10 
2208 90 91 
2208 90 99 

 
2207 20 

Ethanol (ethylalkohol), ikke 
denatureret 
 
 

Ethanol (ethylalkohol) og anden 
spiritus, denatureret, uanset 
alkoholindholdet 

 27 000 

09.3072 2402 10 
 

2402 20 90 

 

 

Cigarer, cerutter og cigarillos, 
med indhold af tobak 

Cigaretter med indhold af tobak, 
uden indhold af kryddernellike 

 2 500 



 

 

 

Løbenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode 

Fra denne forordnings 
ikrafttrædelse indtil 

den 1.11.2014 

 

Årlig 
kontingentmængde
(i tons nettovægt, 
medmindre andet 

er fastsat) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Mannitol 

D-glucitol (sorbitol) 

Sorbitol, undtagen varer 
henhørende under pos. 2905 44 

 100 

 

09.3074 3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 

Efterbehandlingsmidler, 
acceleratorer til farvning eller til 
fiksering af farvestoffer samt 
andre produkter og præparater 
(fx tilberedte appretur- og 
bejdsemidler), af den art der 
anvendes i tekstil-, papir- eller 
læderindustrien eller i 
nærstående industrier, ikke 
andetsteds tariferet, på basis af 
stivelse eller stivelsesprodukter 

 2 000 

09.3075 0703 20 Hvidløg, friske eller kølede  500 

09.3076 1004 Havre  4 000 

 


