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till 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning  

om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina 
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BILAGA II 

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska texten i varubeskrivningen endast 
anses vara vägledande, eftersom förmånsordningens räckvidd när det gäller denna bilaga avgörs av de 
KN-nummer som gäller vid tidpunkten för antagandet av denna förordning. 

Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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" av får, andra 
styckningsdelar med ben (utom hela 
eller halva slaktkroppar, korta 
framkvartsparter samt "chines 
and/or best ends" 
(enkel/dubbelrygg), färska eller 
kylda 
 
Benfritt kött av får, färskt eller kylt
 
Frysta styckningsdelar av får, med 
ben (utom hela eller halva 
slaktkroppar, och korta 
framkvartsparter) 
 
Fryst benfritt kött av lamm
Fryst benfritt kött av får 

 1 500 

09.3051 0409 
 
 
 
 

Naturlig honung 
 
 
 

 5 000 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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 
 
 
 

Råbetsocker utan tillsats av 
aromämnen eller färgämnen 
 
Annat socker än råsocker 
 

 
Lönnsocker i fast form, med tillsats 
av aromämnen eller färgämnen 
 
Isoglukos i fast form,  innehållande 
50 viktprocent fruktsocker beräknat 
på torrsubstansen 
 
Maltodextrin i fast form och sirap av 
maltodextrin,  innehållande 50 
viktprocent fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen 
 
Sockerkulör 
 
 
 
Inulinsirap 
 
Annat socker, inbegripet 
invertsocker och andra socker- och 
sockersirapsblandningar 
innehållande 50 viktprocent 
fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen 
 

 20 070 

09.3053 1702 30 
1702 40 
 
 
 
 
1702 60 

Glukos (inbegripet kemiskt ren 
glukos) samt sirap och andra 
lösningar av glukos, inte 
innehållande fruktos eller 
innehållande mindre än 
50 viktprocent fruktos beräknat på 
torrsubstansen, med undantag av 
invertsocker 
 
Annat fruktsocker samt sirap och 
andra lösningar av fruktsocker, 
innehållande över 50 viktprocent 
fruktsocker beräknat på 
torrsubstansen, med undantag av 
invertsocker 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 Aromatiserade eller färgade  2 000 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

 
 
2106 90 55 
 
 
2106 90 59 

sockerlösningar av isoglukos 
 
Aromatiserade eller färgade 
sockerlösningar av glukos och 
maltodextrin 
 
Aromatiserade eller färgade 
sockerlösningar (med undtag av 
isoglukos, laktos, glukos och 
maltodextrin) 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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 
 
 

Krossgryn av korn 
 
Krossgryn och mjöl av spannmål 
(med undantag av vete, råg, havre, 
majs, ris och korn) 
 
Pelletar av spannmål (med 
undantag av vete, råg, havre, majs, 
ris och korn) 
 
Veteflingor, valsade eller 
bearbetade 
Majsflingor, valsade eller 
bearbetade 
Kornflingor, valsade 
Kornflingor, bearbetade 
 
Bearbetad spannmål (t.ex. skalad, 
bearbetad till pärlgryn, klippt eller 
gröpad), annan än  av havre, råg 
eller majs) 
 
Groddar av spannmål, hela, 
valsade, bearbetade till flingor 
eller malda 

 6 300 

09.3056 1107 
 
1109 

Malt, även rostad 
 
Vetegluten, även torkat 

 7 000 

09.3057 1108 11 
 
1108 12 
 
1108 13 

Vetestärkelse 
 
Majsstärkelse 
 
Potatisstärkelse 

 10 000 

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

Dextrin och annan modifierad 
stärkelse (med undantag av 
företrad eller förestrad stärkelse) 
 
Lim och klister, innehållande 
minst 25 viktprocent stärkelse, 
dextrin eller annan modifierad 

 1 000 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

stärkelse 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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

Kli, fodermjöl och andra återstoder, 
även i form av pelletar, erhållna vid 
siktning, malning eller annan 
bearbetning av spannmål (med 
undantag av ris) 
 
Återstoder från framställning av 
majsstärkelse (med undantag av 
koncentrerat majsstöpvatten), med 
ett proteininnehåll beräknat på 
torrsubstansen av mer än 40 
viktprocent 

 15 000 

09.3060 0711 51 
 
 
 
 
 
 
2003 10  

Svampar av släktet Agaricus, 
tillfälligt konserverade (t.ex. med 
svaveldioxidgas eller i saltlake, 
svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar), men 
olämpliga för direkt konsumtion i 
detta tillstånd 
 
Svampar av släktet Agaricus, 
beredda eller konserverade på annat 
sätt än med ättika eller ättiksyra 

 500 

09.3061 0711 51 
 
 
 
 
 
 

Svampar av släktet Agaricus, 
tillfälligt konserverade (t.ex. med 
svaveldioxidgas eller i saltlake, 
svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverande lösningar), men 
olämpliga för direkt konsumtion i 
detta tillstånd 

 500 

09.3062 2002 Tomater, beredda eller konserverade 
på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra 

 10 000 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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

Druvsaft, inbegripet druvmust,  med 
ett Brixtal av högst 30,  med ett 
värde per 100 kg netto av mer än 18 
€  
 
Druvsaft, inbegripet druvmust,  med 
ett Brixtal högre än 67,  med ett 
värde per 100 kg netto av högst 22 €
 
Druvsaft, inbegripet druvmust,  med 
ett Brixtal högre än 30 men högst 
67,  med ett värde per 100 kg netto 
av högst 18 € 
 
 
Äppelsaft 
 

 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 

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, 
yoghurt, kefir och annan 
fermenterad eller syrad mjölk och 
grädde, även koncentrerade, 
smaksatta eller innehållande frukt, 
bär, nötter eller kakao 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 
0405 20 30 

Bredbara smörfettsprodukter med 
en fetthalt av minst 39 viktprocent 
men högst 75 viktprocent 

 250 

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

Sockermajs  1 500 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

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 

 

Kemiskt ren fruktos 

Kemiskt ren maltos 

 

Andra sockerkonfektyrer, inte 
innehållande kakao, innehållande 
minst 70 viktprocent sackaros 
 
Kakaopulver, innehållande minst 
65 viktprocent sackaros eller 
isoglukos uttryckt som sackaros 
 
Andra beredningar i form av 
block, kakor eller stänger vägande 
mer än 2 kg eller i flytande form, 
pastaform, pulverform, 
granulatform eller liknande form, i 
behållare eller löst liggande i 
förpackningar innehållande mer än 
2 kg, innehållande mindre än 
18 viktprocent kakaosmör och 
minst 70 viktprocent sackaros 
 
Andra livsmedelsberedningar av 
mjöl, krossgryn, stärkelse eller 
maltextrakt, inte innehållande 
kakao eller innehållande mindre än 
40 viktprocent kakao beräknat på 
helt avfettad bas, innehållande 
minst 70 viktprocent sackaros 
 
Beredningar på basis av kaffe, te 
eller matte 
 
 
Blandningar av luktämnen samt 
blandningar på basis av ett eller 
flera luktämnen, av sådana slag 
som används vid tillverkning av 
drycker, innehållande samtliga 
smakämnen som kännetecknar en 
viss dryck, med en verklig 
alkoholhalt inte överstigande 0,5 
volymprocent 

 2 000 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

09.3068 1903 
 
 
 
 
1904 30 

Tapioka och tapiokaersättningar, 
framställda av stärkelse, i form av 
flingor, gryn o.d. 
 
Bulgurvete 

 

 2 000 

09.3069 1806 20 70 

2106 10 80 

 
2202 90 99 

”Chocolate milk crumb” 

Andra proteinkoncentrat och 
texturerade proteiner 

Andra alkoholfria drycker än 
vatten, innehållande minst 2 
viktprocent fett av varor enligt 
nr 0401-0404 

 300 

09.3070 2106 90 98 Andra livsmedelsberedningar, inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

 2 000 

09.3071 2207 10 
2208 90 91 
2208 90 99 

2207 20 

Odenaturerad etylalkohol 
 
 

Etylalkohol och annan sprit, 
denaturerade, oavsett alkoholhalt 

 27 000 

09.3072 2402 10 
 

2402 20 90 

 

 

Cigarrer och cigariller 
innehållande tobak 

Cigaretter innehållande tobak, inte 
innehållande kryddnejlikor 

 2 500 
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Löpnummer KN-nummer Varuslag Kvotperiod 

Från denna 
förordnings 

ikraftträdande till och 
med den 1.11.2014 

 

Årlig 
kvotvolym 
(nettovikt i 
ton, om inte 
annat anges) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Mannitol 

D-glucitol (sorbitol) 

Sorbitol annan än sorbitol enligt nr 
2905 44: 

 100 

 

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

Appreturmedel, preparat för 
påskyndande av färgning eller för 
fixering av färgämnen samt andra 
produkter och preparat (t.ex. 
glättmedel och betmedel), av 
sådana slag som används inom 
textil-, pappers- eller 
läderindustrin eller inom liknande 
industrier, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans, på 
basis av stärkelseprodukter 

 2 000 

09.3075 0703 20 Vitlök, färsk eller kyld  500 

09.3076 1004 Havre  4 000 

 


