
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

AZ EGT–VEGYESBIZOTTSÁG HATÁROZATA

138/2004

(2004. október 29.)

az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének, a Megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában
említett termékekre vonatkozó módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térséget létrehozó, az Európai Gazdasági Térség kiigazításáról szóló jegy-
zőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban „a Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodáshoz csatolt, az EGT-Vegyesbizottság 140/2001 határozatával (1) módosított 3. jegy-
zőkönyv meghatározza bizonyos agrártermékeknek és feldolgozott agrártermékeknek a szerződő
felek közötti kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket.

(2) A 140/2001 határozat elfogadása időpontjában az EK és Norvégia képviselői közös nyilatkozatban
kijelentették, hogy a 3. jegyzőkönyv I. táblázatában feltüntetett termékekre alkalmazott vámilletékek
nem agrárvonatkozású elemeit meg kell szüntetni. Az erre alapozott tárgyalások a Közösség és
Norvégia képviselői között 2004. március 11-én lezárultak.

(3) A 140/2001 határozat elfogadása óta a vámtarifa nómenklatúrákban technikai jellegű módosítások
végrehajtására került sor.

(4) A Megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Megál-
lapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv I. táblázatának mellékleteiben meghatározott vámilletékeken az
EGT–Vegyesbizottság a közös engedmények figyelembe vételével kiigazításokat hajthat végre.

(5) A tárgyalások 2004. március 11-i lezárását és a vámtarifa nómenklatúrák technikai jellegű módosí-
tásainak a végrehajtását követően a Megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv I. táblázatának I. és III.
mellékletén módosításokat kell végrehajtani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. Az I. táblázat I. mellékletében a 4–6. és 8. bekezdések helyébe e határozat I. mellékletének 4–6. és 8.
bekezdései lépnek.
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2. Az I. táblázat I. mellékletében az „1904 90 90” vámtarifaszám helyébe az „1904 90 80” vámtarifaszám
lép.

3. Az I. táblázat III. mellékletében a 2., 7. és 9–19. bekezdések helyébe e határozat II. mellékletének 2., 7. és
9–11. bekezdései lépnek.

4. Az I. táblázathoz csatolt III. melléklet 6. bekezdésében a „gabona vagy gabonatermékek puffasztásával
vagy pirításával előállított élelmiszerkészítmények (például kukoricapehely); gabona (kukorica kivételével)
szemes formában, pelyhesítve, vagy egyéb feldolgozott formában (kivéve a liszt és őrlemény), előfőzött
vagy máshol nem meghatározott vagy feltüntetett módon elkészített formában” szöveg helyébe a „gabona
vagy gabonatermékek puffasztásával vagy pirításával előállított élelmiszerkészítmények (például kukori-
capehely); gabona (kukorica kivételével) szemes formában, pelyhesítve, vagy egyéb feldolgozott formában
(kivéve a liszt, dara és őrlemény), előfőzött vagy máshol nem meghatározott vagy feltüntetett módon
elkészített formában” szöveg lép.

5. Az I. táblázat III. mellékletéhez csatolt függelékben az „1905.3002” adat helyébe az „1905.3200” adat
lép.

2. cikk

Ez a határozat 2004. október 30-án lép hatályba, amennyiben az EGT-Vegyesbizottság a megállapodás 103.
cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést megkapta (*).

Ezt a határozatot 2004. november 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának az EGT–re vonatkozó részében és az EGT-kiegészítésben
ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 29-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Kjartan JÓHANNSSON
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I. MELLÉKLET

az 138/2004 EGT-Vegyesbizottsági határozathoz

A 3. jegyzőkönyv I. mellékletében a 4–6. és 8. bekezdések helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

„4. Az alábbi táblázatban felsorolt termékek esetében a feltüntetett vámilletékek alkalmazandók.

KN kód Alkalmazott vámilletékek Megjegyzések

0501 00 00 Nulla

0502 10 00 Nulla

0502 90 00 Nulla

0503 00 00 Nulla

0505 10 10 Nulla

0505 10 90 Nulla

0505 90 00 Nulla

0507 10 00 Nulla

0507 90 00 Nulla

0508 00 00 Nulla

0509 00 10 Nulla

0509 00 90 Nulla

0510 00 00 Nulla

1302 14 00 Nulla

1302 19 30 Nulla

1302 19 91 Nulla

ex 1302 20 10 18,6% 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott
cukortartalom

ex 1302 20 90 10,9% 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott
cukortartalom

1401 10 00 Nulla

1401 20 00 Nulla

1401 90 00 Nulla

1402 00 00 Nulla

1403 00 00 Nulla

1404 10 00 Nulla

1404 90 00 Nulla

1517 10 10 0% + 26,1 EUR/100 kg

1517 90 10 0% + 26,1 EUR/100 kg

1517 90 93 Nulla

1702 50 00 Nulla
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KN kód Alkalmazott vámilletékek Megjegyzések

1702 90 10 Nulla

1704 90 10 Nulla

1806 10 15 Nulla

1901 90 91 Nulla

1902 20 10 8,2 %

2001 90 60 Nulla

ex 2006 00 38 9,12 EUR/100 kg Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99 9,12 EUR/100 kg Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10 13,98% + 4,07 EUR/100 kg

2007 10 91 13,14%

2007 10 99 15,15%

2007 91 10 11,64% + 22,31 EUR/100 kg

2007 91 30 11,64% + 4,07 EUR/100 kg

2007 91 90 18,90%

2007 99 10 19,53%

2007 99 20 13,98% + 19,11 EUR/100 kg

2007 99 31 13,98% + 22,31 EUR/100 kg

2007 99 33 13,98% + 22,31 EUR/100 kg

2007 99 35 13,98% + 22,31 EUR/100 kg

2007 99 39 7% + 22,31 EUR/100 kg

2007 99 55 13,98% + 4,07 EUR/100 kg

ex 2007 99 57 13,98% + 4,07 EUR/100 kg Gesztenyepüré és massza

ex 2007 99 57 7% + 4,07 EUR/100 kg Gesztenyepüré és massza kivételével

2007 99 91 20,97%

2007 99 93 13,14%

2007 99 98 16,31%

2008 11 10 Nulla

2008 11 92 Nulla

2008 11 96 Nulla

2102 10 10 Nulla

2102 10 90 Nulla

2102 20 11 Nulla

2102 20 19 Nulla
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KN kód Alkalmazott vámilletékek Megjegyzések

2102 20 90 Nulla

2102 30 00 Nulla

2103 20 00 Nulla

ex 2103 30 90 Nulla 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott
cukortartalom

2103 90 30 Nulla

2103 90 90 Nulla

2104 10 10 Nulla

2104 10 90 Nulla

2104 20 00 Nulla

2106 10 20 12,4%

2106 90 10 24,25 EUR/100 kg

2106 90 20 16,8% min 0,97 EUR/térf %/hl

2106 90 92 Nulla

2202 10 00 Nulla (1)

2202 90 10 Nulla (1)

2203 00 01 Nulla

2203 00 09 Nulla

2203 00 10 Nulla

2205 10 10 Nulla

2205 10 90 Nulla

2205 90 10 Nulla

2205 90 90 Nulla

2207 20 00 9,9 EUR/hl

2208 40 11 Nulla

2208 40 31 Nulla

2208 40 39 Nulla

2208 40 51 Nulla

2208 40 91 Nulla

2208 40 99 Nulla

2208 50 11 Nulla

2208 50 19 Nulla

2208 50 91 Nulla
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KN kód Alkalmazott vámilletékek Megjegyzések

2208 50 99 Nulla

2208 60 11 Nulla

2208 60 19 Nulla

2208 60 91 Nulla

2208 60 99 Nulla

2208 70 10 11 Nulla 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott
cukortartalom

2208 70 90 11 Nulla 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott
cukortartalom

2208 90 56 10 Nulla Aquavit

2208 90 77 10 Nulla Aquavit

2209 00 11 3,10 EUR/hl

2209 00 19 2,33 EUR/hl

2209 00 91 2,49 EUR/hl

2209 00 99 1,50 EUR/hl

2402 10 00 12,60%

2402 20 10 Nulla

2402 20 90 27,95%

2402 90 00 27,95%

2403 10 10 36,35%

2403 10 90 36,35%

2403 91 00 8,05%

2403 99 10 20,2%

2403 99 90 Nulla

3302 10 21 5,8 %

3501 10 10 Nulla

3501 10 50 10 Nulla 50 tömegszázalékot meghaladó víztartalom

3501 10 50 90 2,9 % 50 tömegszázalékot meg nem haladó víztartalom

3501 10 90 8,7 %

3501 90 10 8,1 %

3501 90 90 6,2 %

3505 10 50 7,5 %

(1) A nulla kulcs alkalmazása ideiglenesen fel van függesztve. Izland esetében az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti
bilaterális szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyvben előírt kedvezményes (nulla kulcsos) rendszer alkalma-
zandó. Norvégia esetében az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti bilaterális szabadkereskedelmi megállapodáshoz
csatolt 2. jegyzőkönyv ki lesz igazítva, hogy tartalmazza a Közösségbe bevitt Norvégiából származó ilyen áruk vámmentes
behozatali kontingensét.
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5. Az alábbi termékek vámilletékeinek az ad valorem alkotóeleme 0%:

0403 10 51 –

0403 10 59
0403 10 91 –

0403 10 99
0403 90 71 –

0403 90 79
0403 90 91 –

0403 90 99
0710 40 00
0711 90 30
1704 10
1704 90 30 –

1704 90 99
1806 10 20 –

1806 10 90
1806 20 10 –

1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80

1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90 11 –

1806 90 50
1806 90 60 10
1806 90 60 90
1806 90 70 10
1806 90 70 90
1806 90 90 11
1806 90 90 19
1806 90 90 91
1806 90 90 99
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99
1902 11 00

1902 19
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00
1904
1905
2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
2101 12 98 91
2101 20 98 90
2101 30 19

2101 30 99
2105 00
2106 10 80
2106 90 98
2202 90 91 –

2202 90 99
3302 10 29
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809 10.

6. Az alábbi termékek vámilletékeinek az ad valorem alkotóeleme 5,8 %:

2905 44 3824 60

8. Az ebben a mellékletben megadott vámtarifaszámok a Közösségben 2004. január 1-jétől alkalmazásra kerülő vámta-
rifaszámokat tükrözik. Az ebben a mellékletben feltüntetett fogalmakat a vámtarifa nómenklatúrán végrehajtásra
kerülő változtatások nem érintik.”
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II. MELLÉKLET

az 138/2004 EGT-Vegyesbizottsági határozathoz

A 3. jegyzőkönyv I. táblázatához csatolt III. melléklet 2., 7. és 9–19. bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:

„2. Az ebben a mellékletben megadott vámtarifaszámok a Norvégiában 2004. január 1-től alkalmazásra kerülő vámta-
rifaszámokat tükrözik. Az ebben a mellékletben feltüntetett fogalmakat a vámtarifa nómenklatúrán végrehajtásra
kerülő változtatások nem érintik.

7. Az alábbi táblázatban felsorolt termékek esetében a feltüntetett vámilletékek alkalmazandók.

Norvég
vámtarifa-
szám

Termékek leírása

Alkalma-
zott

vámille-
tékek

(NOK/kg)

05.01 Emberi haj, megmunkálatlan, függetlenül attól, hogy mosott vagy zsírtalanított-e vagy
sem; emberi hajhulladék

Nulla

05.02 Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és egyéb ecsetkészítéshez használatos szőr;
ilyen szőrök és sörték hulladéka

Nulla

05.03 Lószőr és a lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy hordozóanyagra rétegként felvitt
állapotban vagy másként felhasználva

Nulla

05.05 Madarak bőre és egyéb részei fedőtollakkal vagy pehelytollakkal, madártollak és azok
részei (függetlenül attól, hogy nyírt szélekkel vagy sem), valamint pehelytollak, tisztí-
táson, fertőtlenítésen vagy konzerváló kezelésen kívül más módon nem feldolgozott
állapotban; tollak vagy tollrészek porítva és tollak hulladékai

Nulla

05.07 Elefántcsont, teknőspáncél, bálnaszila és bálnaszila-szőr, szarvak, agancsok, paták,
körmök, karmok, csőrök, feldolgozatlan vagy egyszerűen megmunkált, de nem formára
vágott állapotban; ilyen termékek porítva és azok hulladékai

Nulla

05.08 Korallok és hasonló anyagok, feldolgozatlan vagy egyszerűen megmunkált, de egyéb
módon nem megmunkált állapotban; puhatestűek, rákok vagy tüskésbőrű állatok mész-
váza és szépiacsont, feldolgozatlan vagy egyszerűen megmunkált, de nem formára
vágott állapotban, ilyen termékek porítva és azok hulladékai

Nulla

05.09 Állati eredetű természetes szivacsok Nulla

05.10 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe, függetlenül attól, hogy szárított-e
vagy sem; gyógyszerkészítmények előállításában felhasználható mirigyek és egyéb állati
eredetű termékek, friss, hűtött, mélyhűtött, vagy egyéb módon ideiglenesen tartósított
állapotban

Nulla

07.10 Növények (főzetlen, illetve gőzben vagy forró vízben főzött), mélyhűtött:

– Csemegekukorica:

.4010 – – Takarmánycélú felhasználásra 1,73

.4090 – – Egyéb Nulla

07.11 Ideiglenesen tartósított növények (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben
vagy egyéb tartósító oldatban), de azonnali fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

– Egyéb növények; növényekből készített keverékek:

– – Csemegekukorica:

.9011 – – – Takarmánycélú felhasználásra 1,73

.9020 – – – Egyéb Nulla
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Norvég
vámtarifa-
szám

Termékek leírása

Alkalma-
zott

vámille-
tékek

(NOK/kg)

13.02 Növényi nedvek és kivonatok; pektines anyagok, pektinátok és pektátok; agar-agar és
egyéb nyákosító és sűrítő anyagok, függetlenül attól, hogy módosított állapotban, vagy
más növényekből kinyerve:

– Növényi nedvek és kivonatok:

.1400 – – Morzsika kivonat vagy rotenont tartalmazó növények gyökereinek kivonatai

– – Egyéb:

Nulla

.1903 – – – Növényi kivonatok keverékei italok vagy élelmiszerkészítmények előállításához Nulla

.1904 – – – Terápiás vagy profilaktikus felhasználásra (gyógyászati)

– Pektines anyagok, pektinátok és pektátok

Nulla

ex .2000 – – 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott cukortartalom Nulla

14.01 Elsődlegesen fonatok készítéséhez használatos növényi eredetű anyagok (például
bambusz, rattan, nád, sás, fűz, raffia, megtisztított, fehérített vagy színezett gabona-
szalma, és hársfakéreg)

Nulla

14.02 Elsőlegesen kitömésre vagy kipárnázásra használatos növényi eredetű anyagok (például
kapok, növényi eredetű szőrök és tengerifű), függetlenül attól, hogy hordozóanyagra
rétegként felvitt állapotban vagy másként felhasználva

Nulla

14.03 Seprű vagy kefegyártásban használt növényi alapanyagok (például seprűcirok, piassava,
kúszótarack és tampiko), gombolyagban és kötegekben is

Nulla

14.04 Máshol nem feltüntetett vagy meghatározott növények:

.1000 – Elsődlegesen színezésre vagy cserzésre használt növények Nulla

.9000 – Egyéb Nulla

15.17 Margarin; állati vagy növényi zsírokból, olajokból, vagy ebben az árucsoportban felso-
rolt különféle zsírok és olajok frakcióiból készített ehető keverékek, a 15.16 vámtarifa-
szám alatt feltüntetett zsírok, olajok, vagy azok frakciói kivételével:

– Margarin, a folyékony halmazállapotú margarin kivételével:

– – Egyéb:

– – – Állati eredetű:

.1021 – – – – 10 tömegszázaléknál több, de 15 tömegszázalékot meg nem haladó tejzsír
tartalommal

– – – Növényi eredetű:

14,5 %

.1031 – – – – 10 tömegszázaléknál több, de 15 tömegszázalékot meg nem haladó tejzsír
tartalommal

– Egyéb:

– – Egyéb:

– – – Folyékony margarin:

14,5 %

.9032 – – – – 10 tömegszázaléknál több, de 15 tömegszázalékot meg nem haladó tejzsír
tartalommal

– – – Elsődlegesen növényi olajokat tartalmazó állati és növényi eredetű olajok ehető
keverékei:

14,5 %

.9041 – – – – 10 tömegszázaléknál több, de 15 tömegszázalékot meg nem haladó tejzsír
tartalommal

– – – Egyéb:

10,2 %

.9091 – – – – 10 tömegszázaléknál több, de 15 tömegszázalékot meg nem haladó tejzsír
tartalommal

Nulla

ex .9098 – – – – Tapadásgátló készítményekből készített ehető keverékek vagy készítmények Nulla
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Norvég
vámtarifa-
szám

Termékek leírása

Alkalma-
zott

vámille-
tékek

(NOK/kg)

15.20 Glicerin, nem finomított; vizes glicerinoldatok és glicerines lúgok:

.0010 – Takarmánycélú felhasználásra 3,79

15.22 Gyapjúzsír; zsíros anyagok és állati vagy növényi eredetű viaszok kezelése után vissza-
maradó maradványanyagok:

.0011 – Takarmánycélú felhasználásra 3,79

17.02 Egyéb cukrok, beleértve a szilárd halmazállapotú tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot
és a gyümölcscukrot is; hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagot nem tartalmazó
cukrok, szirupok; mesterséges méz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:

– Vegytiszta gyümölcscukor:

.5010 – – Takarmánycélú felhasználásra 1,37

.5090 – – Egyéb

– Egyéb, beleértve az invert cukrot és egyéb cukor, illetve cukorszirup keverékeket
száraz állapotban 50 tömegszázalék gyümölcscukor tartalommal:

Nulla

ex .9022 – – Vegytiszta malátacukor takarmánycélú felhasználásra 1,37

ex .9022 – – Vegytiszta malátacukor takarmánycélú felhasználásra Nulla

18.06 Csokoládé és egyéb kakaót tartalmazó élelmiszer készítmények:

.1000 – Kakaópor, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmaz Nulla

19.01 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt
nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 40 tömegszázaléknál
kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból
készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem,
vagy 5% tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

– Készítmények gyermekeknek, kiskereskedelmi kiszerelésben:

.1010 – – A 04.01–04.04 vámtarifaszámok alatt feltüntetett termékek

– Egyéb:

5,10 (1)

.9010 – – Malátakivonat Nulla

19.04 Gabona vagy gabonatermékek puffasztásával vagy pirításával előállított élelmiszerké-
szítmények (például kukoricapehely); gabona (kukorica kivételével) szemes formában,
pelyhesítve, vagy egyéb feldolgozott formában (kivéve a liszt, dara és őrlemény), előfő-
zött vagy máshol nem meghatározott vagy feltüntetett módon elkészített formában:

– Gabona vagy gabonatermékek puffasztásával vagy pirításával előállított élelmiszerké-
szítmények:

.1010 – – Kukoricapehely

– – Egyéb:

Nulla

.1091 – – – Pattogatott kukorica Nulla

.1099 – – – Egyéb

– Egyéb:

– – Előfőzött rizs hozzáadott adalékanyagok nélkül:

Nulla

.9010 – – – Takarmánycélú felhasználásra 1,11

.9020 – – – Egyéb Nulla
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19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, teasütemények és más pékáru kakaótartalommal is;
áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék:

.2000 – Gyömbéres mézeskalács és hasonló termékek 0,75

20.01 Növények, gyümölcsök, dióféleségek és növények egyéb ehető részei elkészített, illetve
ecetben vagy ecetsavban tartósított állapotban:

– Egyéb:

– – Növények:

– – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata):

.9031 – – – – Takarmánycélú felhasználásra 1,73

.9041 – – – – Egyéb

– – – Egyéb:

Nulla

.9062 – – – – Pálmabél 2,22

.9063 – – – – Jamgyökér, édesburgonya és hasonló növények ehető részei 5 vagy annál több
tömegszázalék keményítőtartalommal

2,22

20.04 Elkészített, illetve ecetben vagy ecetsavban tartósított növények kivételével más módon
feldolgozott egyéb növények, mélyhűtött, a 20.06 vámtarifaszám alatt feltüntetett
termékek kivételével:

– Egyéb növények és növénykeverékek:

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata):

.9011 – – – Takarmánycélú felhasználásra 1,73

.9020 – – – Egyéb Nulla

20.05 Egyéb zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított, nem mélyhűtött
formában, a 20.06 vámtarifaszám alatt feltüntetett termékek kivételével:

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata):

.8010 – – Takarmánycélú felhasználásra 1,73

.8090 – – Egyéb Nulla

20.06 Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukro-
zott vagy kandírozott):

– Egyéb termékek:

ex .0031 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13 tömegszázalékot meghaladó cukor-
tartalommal takarmánycélú felhasználásra

1,94

ex .0031 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13 tömegszázalékot meghaladó cukor-
tartalommal, nem takarmánycélú felhasználásra

Nulla

ex .0091 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13 tömegszázalékot nem meghaladó
cukortartalommal, takarmánycélú felhasználásra

1,94

ex .0091 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13 tömegszázalékot nem meghaladó
cukortartalommal, nem takarmánycélú felhasználásra

Nulla
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20.07 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-) püré,
gyümölcs-vagy dió- (mogyoró-) krém, főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is:

– Homogénezett készítmények:

.1001 – – Hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel 5,30

ex .1009 – – Egyéb, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, eper, málna vagy fekete
ribizli kivételével más nyersanyagból

3,28

ex .1009 – – Egyéb

– Egyéb:

– – Citrusféle gyümölcsök:

4,55

.9110 – – – Hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel Nulla

.9190 – – – Egyéb

– – Egyéb:

– – – Hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel:

Nulla

.9902 – – – – Sárgabarackból, mangóból, kiwiből, őszibarackból vagy azok keverékeiből Nulla

ex .9903 – – – – Vörös áfonya (Vaccinium vitis- idaea), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), egyéb
áfonyafajtákhoz tartozó bogyótermések vagy törpemálna (0810.9010 norvég
vámtarifaszám), vagy ezeknek a bogyóterméseknek a keverékei

1,76

ex .9903 – – – – Egyéb

– – – Egyéb:

5,30

.9907 – – – – Sárgabarackból, mangóból, kiwiből, őszibarackból vagy azok keverékeiből Nulla

ex .9908 – – – – Eper, fekete ribizli és málna kivételével egyéb nyersanyagokból 1,76

ex .9908 – – – – Egyéb 5,30

20.08 Gyümölcsök, dióféleségek és egyéb növények máshol nem meghatározott vagy feltün-
tetett ehető részei, egyéb módon elkészített vagy tartósított formában, függetlenül attól,
hogy hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert, illetve alkoholt tartalmaz-e vagy sem:

– Dióféleségek, darált dió és egyéb magvak, egymással összekeverve is:

– – Darált dióféleségek:

.1110 – – – Mogyoróvaj

– – – Egyéb:

Nulla

.1180 – – – – Takarmánycélú felhasználásra 1,69

.1191 – – – – Egyéb

– Egyéb, a 2008.19 vámtarifaszám alatt feltüntetettek kivételével a keverékeket is
beleértve:

– – Pálmabél:

Nulla

.9110 – – – Takarmánycélú felhasználásra

– – Egyéb:

4,67

ex .9903 – – – Kukorica a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, takarmánycélú
felhasználásra

2,67
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21.01 Kávé-, tea- vagy maté kivonat, eszencia és koncentrátum és ezekből a termékekből vagy
kávé, tea, maté alapanyagból előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt
pótkávé, valamint ezekből készített kivonat, eszencia, koncentrátum:

– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezekből a termékekből vagy kávé alap-
anyagból előállított készítmények:

– – Kávé alapanyagból, vagy kávé kivonatból, -eszenciából, -koncentrátumból előállított
készítmények

ex .1202 – – – Kávé alapanyagból előállított készítmények 1,5% vagy több tejzsír, 2,5 % vagy
több tejfehérje, 5 % vagy több cukor, illetve 5% vagy több keményítő tartalommal

Nulla

ex .1209 – – – Egyéb készítmények 1,5% vagy több tejzsír, 2,5 % vagy több tejfehérje, 5 % vagy
több cukor, illetve 5% vagy több keményítő tartalommal

– Tea vagy maté alapanyagból, illetve azok kivonataiból, eszenciáiból vagy koncentrá-
tumaiból előállított készítmények:

Nulla

ex .2010 – – Tea kivonatból, -eszenciából, -koncentrátumból előállított készítmények 1,5% vagy
több tejzsír, 2,5 % vagy több tejfehérje, 5 % vagy több cukor, illetve 5% vagy több
keményítő tartalommal

– – Egyéb:

Nulla

ex .2091 – – – Tea vagy maté alapanyagból előállított készítmények 1,5% vagy több tejzsír,
2,5 % vagy több tejfehérje, 5% vagy több cukor, illetve 5% vagy több keményítő
tartalommal

Nulla

ex .2099 – – – Egyéb termékek 1,5 % vagy több tejzsír, 2,5 % vagy több tejfehérje, 5 % vagy több
cukor, illetve 5% vagy több keményítő tartalommal

Nulla

ex .3000 – Pörkölt cikória kivételével egyéb pörkölt pótkávé készítmény; Pörkölt cikória kivé-
telével egyéb pörkölt pótkávé készítmény kivonatai, eszenciái és koncentrátumai

Nulla

21.02 Élesztők (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmusok (a 30.02
vámtarifaszám alatt feltüntetett vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

– Aktív élesztők:

.1010 – – Borélesztők Nulla

.1020 – – Sütőélesztők folyékony, préselt vagy szárított állapotban Nulla (2)

.1090 – – Egyéb

– Inaktív élesztők; egyéb egysejtű nem élő mikroorganizmusok:

Nulla

.2010 – – Élesztők takarmánycélú felhasználásra 2,58

.2020 – – Egyéb inaktív élesztők Nulla

.2031 – – Egyéb egysejtű nem élő mikroorganizmusok takarmánycélú felhasználásra 2,58

.2040 – – Egyéb egysejtű nem élő mikroorganizmusok nem takarmánycélú felhasználásra Nulla

.3000 – Elkészített sütőporok Nulla

21.03 Szószok és szószkészítmények; ételízesítők és fűszerkeverékek; mustárliszt és mustár-
dara, elkészített mustár:

– Paradicsomketchup és egyéb paradicsomszószok:

.2010 – – Paradicsomketchup

– Mustárliszt és mustárdara, elkészített mustár:

– – Elkészített mustár:

Nulla

.3009 – – – Elkészített mustár 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott cukortarta-
lommal

Nulla
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21.04 Levesek. leves sűrítmények és azok előállításához használt készítmények; homogenizált,
összetett élelmiszer-készítmények:

– Levesek. leves sűrítmények és azok előállításához használt készítmények:

– – Légmentes csomagolásban:

– – – Hűsleves sűrítmények:

.1011 – – – Szárított Nulla

21.05 Fagylaltok és egyéb jégkészítmények, függetlenül attól, tartalmaznak-e kakaót vagy sem:

– Egyéb:

.0090 – – Egyéb Nulla

21.06 Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett élelmiszer készítmények:

– Egyéb:

.9010 – – Alkoholt nem tartalmazó keverékek (»sűrítmények«) a 13.02 vámtarifaszám alatt
feltüntetett alapanyagokból italok előállításához

Nulla

.9020 – – Almalé vagy feketeribizli-lé alapanyagok italok előállításához

– – Egyéb italok előállításához felhasznált készítmények:

8,73%

.9039 – – – Ízesített vagy színezett szirupok kivételével

– – Cukrot nem tartalmazó tabletták és rágógumi:

Nulla

.9041 – – – Tabletták

– – – Rágógumi:

Nulla

.9043 – – – – Nikotintartalmú rágógumi Nulla

.9044 – – – – Egyéb

– – Egyéb:

– – – Tejszínpótló termékek:

Nulla

.9051 – – – – Száraz 5,83

.9052 – – – – Folyékony 2,92

22.02 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes italok a
20.09 vámtarifaszám alatt feltüntetett gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

.1000 – Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

– Egyéb:

Nulla

.9010 – – Alkoholt nem tartalmazó borok Nulla

.9020 – – Alkoholt nem tartalmazó sörök (0,5 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartal-
mazó sörök)

Nulla

.9090 – – Egyéb Nulla

22.03 Malátasör Nulla

22.05 Vermut és egyéb friss szőlőből készített, növényi anyagokkal vagy aromákkal ízesített
borok

Nulla
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22.07 Nem denaturált, 80 térfogatszázalék vagy annál töményebb etilalkohol; tetszőleges
töménységű denaturált etilalkohol és egyéb alkoholok:

.2000 – Etilalkohol és tetszőleges töménységű denaturált etilalkohol és egyéb alkoholok Nulla

22.08 Nem denaturált, 80 térfogatszázaléknál gyengébb etilalkohol; alkoholok, likőrök és
egyéb alkoholtartalmú italok:

.4000 – Etilalkohol és tetszőleges töménységű denaturált etilalkohol és egyéb alkoholok Nulla

.5000 – Gin és jenever Nulla

.6000 – Vodka

– Likőrök és szíverősítők:

Nulla

ex .7000 – – 5 tömegszázaléknál több cukrot tartalmazó likőrök

– Egyéb:

Nulla

.9003 – – Aquavit (köménnyel ízesített tömény szeszpárlatok) Nulla

22.09 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló anyagok Nulla

24.02 Szivarok, vágott szivarok, kis alakú szivarok (cigarillos), cigaretta dohányból vagy
dohánypótló anyagokból:

– Dohányt tartalmazó szivarok, vágott szivarok kis alakú szivarok:

.1001 – – Szivarok Nulla

.1009 – – Egyéb Nulla

.2000 – Dohányt tartalmazó cigaretták Nulla

.9000 – Egyéb Nulla

24.03 Egyéb feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló anyagok; »homogenizált« vagy
»visszanyert« dohány; dohánykivonatok és eszenciák:

.1000 – Dohányzási célra felhasznált dohány, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e bármilyen
részarányban dohánypótló anyagokat, vagy sem

– Egyéb:

Nulla

.9100 – – »Homogenizált« vagy »visszanyert« dohány

– – Egyéb:

Nulla

.9910 – – – Dohány kivonatok és eszenciák Nulla

.9990 – – – Egyéb Nulla

29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékai:

– Egyéb több hidroxilgyököt tartalmazó alkoholok:

.4300 – – Mannit Nulla

.4400 – – Szorbit (D-glucit) Nulla

33.02 Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek
egy vagy több ilyen alapanyagból készülnek (beleértve az alkoholos oldatokat is); más
illatanyag-készítmények italgyártáshoz

.1000 – Élelmiszeriparban vagy italgyártásban használt Nulla
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35.05 Dextrinek és egyéb módosított keményítők (például előre zselésített vagy észterezett
keményítők); keményítőből, dextrinből vagy egyéb módosított keményítőből készített
ragasztók:

– Dextrinek és egyéb módosított keményítők:

.1001 – – Észterezett vagy éterré átalakított 7,40 (3)

.1009 – – Egyéb 7,40 (3)

.2000 – Ragasztók Nulla

38.09 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparágakban használt, máshol nem meghatározott vagy
feltüntetett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. kikészítőszerek és pácanyagok):

.1000 – Keményítőtartalmú anyagok Nulla

38.24 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem meghatározott
vagy feltüntetett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a termé-
szetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak máshol nem megha-
tározott vagy feltüntetett termékei és készítményei:

.6000 – Szorbit, a 2905.44 vámtarifaszám alatt feltüntetett termék kivételével. Nulla

(1) Az agrárvonatkozású elem alapja a szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyvben előírt szabványos előírás.
(2) A vámmentesség 2005. január 1-től kezdődően alkalmazandó.
(3) Technikai jellegű adat, a vámilleték értéke nulla.

9. A norvég 1901.2097 és 1901.2098 vámtarifaszámok alatt besorolt és hasi bántalmakban szenvedők számára
sikérmentesként deklarált termékek (egyéb keverékek az 1905 vámtarifaszám alatt feltüntetett pékáruk elkészíté-
séhez) vámilletéke 0,37 NOK/kg lesz.

10. A norvég ex 2008.9903 vámtarifaszám alatt besorolt termékek (kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccha-
rata) kivételével, nem takarmánycélú felhasználásra) vámilletékének a kiszámítása a táblázat rendszere szerint
történik. A maximális alkalmazható vámilleték összege azonban nem haladhatja meg a 12 NOK/kg összeget.

11. A norvég 2106.9060 vámtarifaszám alatt besorolt termékek (emulgeált zsírok és 15 tömegszázaléknál több ehető
tejzsírt tartalmazó hasonló termékek) vámilletékének a kiszámítása a táblázat rendszere szerint történik. A maximális
alkalmazható vámilleték összege azonban nem haladhatja meg a 7 NOK/kg összeget.”
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