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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 138/2004

av 29. oktober 2004

om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav b)

2004/EØS/57/01

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av 
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 3, endret ved EØS-komiteens 
beslutning nr. 140/2001(1), fastsetter ordninger for handel 
med visse landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer 
avtalepartene imellom.

2) Da beslutning nr. 140/2001 ble vedtatt, erklærte EF og 
Norge i en felleserklæring at det ikke-landbruksrelaterte 
elementet i tollsatsen på varer i tabell I i protokoll 3 
skulle fjernes. På dette grunnlag ble samtaler mellom 
Kommisjonen og norske tjenestemenn fullført 11. mars 
2004.

3) Tollnomenklaturene har gjennomgått tekniske endringer 
siden beslutning nr. 140/2001 ble vedtatt.

4) I avtalens protokoll 3 artikkel 2 nr. 2 er det fastsatt at 
tollsatsene oppført i vedleggene til tabell I i protokoll 3 
til avtalen kan tilpasses av EØS-komiteen, som skal ta i 
betraktning gjensidige tollkonsesjoner. 

5) Vedlegg I og III til tabell I i avtalens protokoll 3 bør 
endres for å ta hensyn til konklusjonene fra samtalene 
fullført 11. mars 2004 og de tekniske endringene som er 
gjort i tollnomenklaturene – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 3 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I til tabell I skal nr. 4 til 6 og nr. 8 erstattes med 
nr. 4 til 6 og nr. 8 i vedlegg I til denne beslutning.

2. I tillegget til vedlegg I til tabell I skal posisjon  
”1904 90 90” erstattes med ”1904 90 80”.

3. I vedlegg III til tabell I skal nr. 2, nr. 7 og nr. 9 til 19 
erstattes med nr. 2, nr. 7 og nr. 9 til 11 i vedlegg II til denne 
beslutning.

4. I vedlegg III til tabell I nr. 6 skal varebeskrivelsen ”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”, erstattes med 
”korn (unntatt mais) i form av kjerner eller flak eller annet 
bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt 
på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted”.

5. I tillegget til vedlegg III til tabell I skal posisjon ”1905.3002” 
erstattes med ”1905.3200”.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 30. oktober 2004, forutsatt at 
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens 
artikkel 103 nr. 1(*).

Den får anvendelse fra 1. november 2004.

(1)  EFT L 22 av 24.1.2002, s. 34, og EØS-tillegget til EFT nr. 6 av 24.1.2002, 
s. 25. (*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2004

For EØS-komiteen

Kjartan Jóhannsson

Formann
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VEDLEGG I

til EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004

Følgende numre skal erstatte nr. 4 til 6 og nr. 8 i protokoll 3 tabell I vedlegg I:

”4. Tollsatsene for produktene oppført i tabellen nedenfor, er som spesifisert: 

Varenummer i 
Den kombinerte 

nomenklatur 
(KN)

Anvendt tollsats Kommentarer

0501 00 00 fri

0502 10 00 fri

0502 90 00 fri

0503 00 00 fri

0505 10 10 fri

0505 10 90 fri

0505 90 00 fri

0507 10 00 fri

0507 90 00 fri

0508 00 00 fri

0509 00 10 fri

0509 00 90 fri

0510 00 00 fri

1302 14 00 fri

1302 19 30 fri

1302 19 91 fri

ex 1302 20 10 18,6 % Med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker 

ex 1302 20 90 10,9 % Med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker

1401 10 00 fri

1401 20 00 fri

1401 90 00 fri

1402 00 00 fri

1403 00 00 fri

1404 10 00 fri

1404 90 00 fri

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

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

1517 90 93 fri

1702 50 00 fri

1702 90 10 fri

1704 90 10 fri

1806 10 15 fri

1901 90 91 fri

1902 20 10 8,2 %



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 57/4 18.11.2004

Varenummer i 
Den kombinerte 

nomenklatur 
(KN)

Anvendt tollsats Kommentarer

2001 90 60 fri

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

ex 2006 00 99 9,12 EUR/100 kg Sukkermais (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

Kastanjepuré og -pasta

ex 2007 99 57 7 % + 4,07 EUR/100 kg Andre enn kastanjepuré og -pasta

2007 99 91 20,97 %

2007 99 93 13,14 %

2007 99 98 16,31 %

2008 11 10 fri

2008 11 92 fri

2008 11 96 fri

2102 10 10 fri

2102 10 90 fri

2102 20 11 fri

2102 20 19 fri

2102 20 90 fri

2102 30 00 fri

2103 20 00 fri

ex 2103 30 90 fri Med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker

2103 90 30 fri

2103 90 90 fri
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Varenummer i 
Den kombinerte 

nomenklatur 
(KN)

Anvendt tollsats Kommentarer

2104 10 10 fri

2104 10 90 fri

2104 20 00 fri

2106 10 20 12,4 %

2106 90 10 24,25 EUR/100 kg

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

2106 90 92 fri

2202 10 00 fri (1)

2202 90 10 fri (1)

2203 00 01 fri

2203 00 09 fri

2203 00 10 fri

2205 10 10 fri

2205 10 90 fri

2205 90 10 fri

2205 90 90 fri

2207 20 00 9,9 EUR/hl

2208 40 11 fri

2208 40 31 fri

2208 40 39 fri

2208 40 51 fri

2208 40 91 fri

2208 40 99 fri

2208 50 11 fri

2208 50 19 fri

2208 50 91 fri

2208 50 99 fri

2208 60 11 fri

2208 60 19 fri

2208 60 91 fri

2208 60 99 fri

2208 70 10 11 fri Med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker

2208 70 90 11 fri Med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker

2208 90 56 10 fri Akevitt

2208.90 77 10 fri Akevitt

2209 00 11 3,10 EUR/hl

2209 00 19 2,33 EUR/hl

2209 00 91 2,49 EUR/hl
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Varenummer i 
Den kombinerte 

nomenklatur 
(KN)

Anvendt tollsats Kommentarer

2209 00 99 1,50 EUR/hl

2402 10 00 12,60 %

2402 20 10 fri

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 fri

3302 10 21 5,8 %

3501 10 10 fri

3501 10 50 10 fri Med vanninnhold over 50 vektprosent 

3501 10 50 90 2,9 % Med vanninnhold høyst 50 vektprosent

3501 10 90 8,7 %

3501 90 10 8,1 %

3501 90 90 6,2 %

3505 10 50 7,5 %

(1)  [Tollfriheten er midlertidig suspendert. For Island skal preferanseordningen nedfelt i protokoll nr. 2 til den bilaterale 
frihandelsavtalen mellom Det europeiske fellesskap og Republikken Island gjelde (tollfrihet). For Norge vil protokoll nr. 2 til 
den bilaterale frihandelsavtalen mellom Det europeiske fellesskap og Kongeriket Norge endres til å inneholde en tollfri kvote 
for import til Fellesskapet av disse varene med opprinnelse i Norge.] 

5. Verditolldelen av tollsatsene for følgende produkter er 0 %:

0403 10 51 til 
0403 10 59

0403 10 91 til 
0403 10 99 
0403 90 71 til 
0403 90 79

0403 90 91 til 
0403 90 99

0710 40 00

0711 90 30

1704 10

1704 90 30 til 
1704 90 99

1806 10 20 til 
1806 10 90

1806 20 10 til 
1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32

1806 90 11 til 
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 til 
2202 90 99

3302 10 29

3505 10 10

3505 10 90

3505 20

3809 10.
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6. Verditolldelen av tollsatsene for følgende produkter er 5,8 %:

2905 44 3824 60

8. Varenumre som framkommer av dette vedlegg, henviser til dem som er gjeldende i Fellesskapet 1. januar 2004. 
Vilkårene i dette vedlegg vil ikke bli berørt av noen endringer i tollnomenklaturen.” 
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VEDLEGG II  

til EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004

Følgende numre skal erstatte nr. 2, nr. 7 og nr. 9 til 19 i protokoll 3 tabell I vedlegg III:

”2. Varenumre som framkommer av dette vedlegg, henviser til dem som er gjeldende i Norge 1. januar 2004. Vilkårene 
i dette vedlegg vil ikke bli berørt av noen endringer i tollnomenklaturen.

7. Tollsatsene for produktene oppført i tabellen nedenfor er som spesifisert: 

 

Varenummer i den 
norske tolltariffen

Varebeskrivelse
Gjeldende tollsats 

(NOK/kg)

05.01 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av 
menneskehår.

fri

05.02 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til 
børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller slike hår.

fri

05.03 Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale. fri

05.05 Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær 
og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller 
bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall og fjær eller 
av deler av fjær.

fri

05.07 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, 
hover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men 
ikke tilskåret; pulver og avfall derav.

fri

05.08 Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall 
av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, 
ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall 
derav.

fri

05.09 Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse. fri

05.10 Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; 
kjertler og andre animalske produkter som brukes til framstilling 
av farmasøytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig 
konserverte på annen måte.

fri

07.10 Grønnsaker (også dampkote eller kokte i vann), fryste.

- sukkermais:

.4010 - - til dyrefôr 1,73

.4090 - - ellers fri

07.11 Grønnsaker, midlertidige konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i 
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), 
men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.

- andre grønnsaker; grønnsaksblandinger: 

- - sukkermais:

.9011 - - - til dyrefôr 1,73

.9020 - - - ellers fri

13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; 
agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.

- vegetabilske safter og ekstrakter:

.1400 - - av pyrethrum eller av planterøtter som inneholder rotenon fri

- - andre:

.1903 - - -  innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som 
benyttes til framstilling av drikkevarer eller næringsmidler

fri

.1904 - - - til terapeutisk eller profylaktisk bruk       fri

ex .2000 -  pektinstoffer, pektinater og pektater (som inneholder 5 % eller mer 
tilsatt sukker)

fri
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Varenummer i den 
norske tolltariffen

Varebeskrivelse
Gjeldende tollsats 

(NOK/kg)

14.01 Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, 
siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleket eller farget halm, samt 
lindebark).

fri

14.02 Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
stopning eller polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras), 
også lagvis, med eller uten støttemateriale.           

fri

14.03 Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende), 
også snodde eller buntede.

fri

14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

.1000 -  rå, vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
farging eller garving

fri

.9000 - andre fri

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.

- margarin, unntatt flytende margarin

- - ellers:

- - - animalsk:

.1021 - - - -  som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 
vektprosent melkefett

14,5 %

- - - vegetabilsk:

.1031 - - - -  som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 
vektprosent melkefett

14,5 %

- ellers:

- - ellers:

- - - flytende margarin:

.9032 - - - -  som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 
vektprosent melkefett 

14,5 %

- - -  spiselige, flytende blandinger av animalske og vegetabilske oljer 
bestående hovedsakelig av vegetabilske oljer

.9041 - - - -  som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 
vektprosent melkefett 

10,2 %

- - - andre:

.9091 - - - -  som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 
vektprosent melkefett 

fri

   ex .9098 - - - -  spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes 
som formslippmiddel, ikke nevnt eller omfattet av andre 
varenummer i posisjonen

fri

15.20 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.        

.0010 - til dyrefôr 3,79

15.22 Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og 
vegetabilsk voks.   

.0011 - til dyrefôr 3,79

17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og 
fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetting 
av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig 
honning; karamell.    

- kjemisk ren fruktose:     

.5010 - - til dyrefôr         1,37
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Varenummer i den 
norske tolltariffen

Varebeskrivelse
Gjeldende tollsats 

(NOK/kg)

.5090 - - ellers fri

-  ellers, herunder invertsukker og andre sukker- og 
sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent 
fruktose:

   .9022 - - kjemisk ren maltose, til dyrefôr 1,37

ex. .9099 - - kjemisk ren maltose, ikke til dyrefôr          fri

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.

.1000 - kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff              fri

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, 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.

- næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg:

.1010 - - av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04 5,10(1)

- ellers:

.9010 - - maltekstrakt fri

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

- næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 
kornprodukter:    

.1010 - - ”corn flakes” fri

- - andre:

.1091 - - - popkorn (ristede, oppblåste maiskorn) fri

.1099 - - - andre fri

- ellers:

- - forkokt ris uten tilsetning av andre ingredienser:    

.9010 - - - til dyrefôr       1,11

.9020 - - - ellers fri

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

.2000 - honningkake (”gingerbread”) og liknende   0,75

20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 
eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

- andre:

- - grønnsaker:

- - - sukkermais (Zea mays var. saccharata):

.9031 - - - - til dyrefôr     1,73

.9041 - - - - ellers fri

- - - andre:

.9062 - - - - palmehjerter 2,22

.9063 - - - -  jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige deler av planter, 
inneholdende minst 5 vektprosent stivelse

2,22

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

- andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger: 

- - sukkermais (Zea mays var. saccharata):
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Varenummer i den 
norske tolltariffen

Varebeskrivelse
Gjeldende tollsats 

(NOK/kg)

.9011 - - - til dyrefôr          1,73

.9020 - - - annen fri

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.

- sukkermais (Zea mays var. saccharata):

.8010 - - til dyrefôr        1,73

.8090 - - annen fri

20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, 
glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.

- andre varer:    

 ex .0031 - -  sukkermais (Zea mays var. saccharata) med innhold av mer enn 
13 vektprosent sukker, til dyrefôr

1,94

ex .0031 - -  sukkermais (Zea mays var. saccharata) med innhold av mer enn 
13 vektprosent sukker, ikke til dyrefôr  

fri

ex .0091 - -  sukkermais (Zea mays var. saccharata) med innhold høyst  
13 vektprosent sukker, til dyrefôr

1,94

ex .0091 - -  sukkermais (Zea mays var. saccharata) med innhold høyst  
13 vektprosent sukker, ikke til dyrefôr                                       

fri

20.07 Syltetøy, fruktgelé, marmelade samt puré og pasta av frukter eller 
nøtter, framstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff.

- homogeniserte næringsmidler:

.1001 - -  tilsatt sukker eller annet søtningsstoff   5,30

ex .1009 - -  ellers (ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, av andre 
råmaterialer enn jordbær, solbær og bringebær)           

3,28

ex .1009 - - ellers 4,55

- annet:

- - sitrusfrukter:

.9110 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  fri 

.9190 - - - ellers fri

- - andre:

- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:        

.9902 - - - - av aprikos, mango, kiwi, fersken eller blandinger derav fri

ex .9903 - - - -  av tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), blåbær, (Vaccinium 
myrtillus), andre bær av arten Vaccinium eller multer (under 
varenummer 08.10.9010), eller blandinger av disse bær  

1,76

ex .9903 - - - - ellers 5,30

- - - ellers:

.9907 - - - - av aprikos, mango, kiwi, fersken eller blandinger derav fri

ex .9908 - - - - av råmaterialer unntatt jordbær, solbær og bringebær                    1,76

ex .9908 - - - - ellers 5,30

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.

- nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også blandet:

- - jordnøtter: 

.1110 - - - peanøttsmør  fri

- - - ellers:

.1180 - - - - til dyrefôr       1,69

.1191 - - - - ellers fri

- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under 
varenummer 20.08.1900:

- - palmehjerter:
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.9110 - - -  til dyrefôr        4,67

- - annet:

ex .9903 - - - mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata) (til 
dyrefôr)    

2,67

21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller mate, og varer 
framstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller 
på basis av kaffe, te eller mate; brente sikorinøtter og andre brente 
kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.

- ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer framstilt på 
basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis 
av kaffe: 

- - varer framstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater 
eller på basis av kaffe:

ex .1202 - - -  varer framstilt på basis av kaffe (med innhold mer enn 
1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein,  
5 vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse)

fri

ex .1209 - - -  ellers, (med innhold mer enn 1,5 vektprosent melkefett, 
2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent sukker eller  
5 vektprosent stivelse)

fri

- ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer 
framstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater 
eller på basis av te eller maté:

ex .2010 - -  ekstrakter, essenser og konsentrater av te (med innhold mer 
enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein,  
5 vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse)

fri

- -  ellers:

ex .2091 - - -  varer framstilt på basis av te eller maté (med innhold mer 
enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein,  
5 vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse) 

fri

ex .2099 - - -  ellers, (med innhold mer enn 1,5 vektprosent melkefett, 
2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent sukker eller  
5 vektprosent stivelse)

fri

ex .3000 - brente kaffeerstatninger, andre enn brente sikorirøtter; ekstrakter, 
essenser og konsentrater av brente kaffeerstatninger, andre enn 
sikorirøtter 

fri

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

- aktiv gjær:    

.1010 - - vingjær        fri

.1020 - - bakegjær, flytende, presset eller tørket fri(2)

.1090 - - ellers fri

- inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:       

.2010 - - gjær til dyrefôr         2,58

.2020 - - annen inaktiv gjær     fri

.2031 - - andre døde, encellede mikroorganismer, til dyrefôr         2,58

.2040 - - andre døde, encellede mikroorganismer, ikke til dyrefôr        fri

.3000 - tilberedt bakepulver   fri

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

- tomatketchup og annen tomatsaus:          

.2010 - - tomatketchup   fri

- sennepsmel og tilberedt sennep:               

- - tilberedt sennep: 

.3009 - - - med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker           fri
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21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillagning av supper og 
buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

- supper og buljonger samt preparater for tillagning av supper og 
buljonger:

- - i lufttett lukket emballasje:

- - - kjøttsuppe (buljong):

.1011 - - - - tørket fri 

21.05 Spiseis, også med innhold av kakao.

- ellers:

.0090 - - annen fri

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

- andre:

.9010 - - sammensatte, alkoholfrie produkter tilberedte på basis av ekstrakter 
som hører under posisjon 13.02, av det slag som brukes til 
framstilling av drikkevarer 

fri

.9020 - - tilberedte produkter av saft av epler eller solbær, til framstilling av 
drikkevarer      

8,73 %

- - andre tilberedte produkter til framstilling av drikkevarer:           

.9039 - - - ellers (unntatt sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer)        fri

- - drops og tyggegummi, uten innhold av sukker: 

.9041 - - - drops fri

- - - tyggegummi:  

.9043 - - - - nikotintyggegummi, dvs. tyggegummi som benyttes av personer 
som ønsker å slutte å røyke

fri

.9044 - - - - annen fri

- - ellers:

- - - fløteerstatninger:

.9051 - - - - i tørr form 5,83

.9052 - - - - i flytende form 2,92

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.     

.1000 - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, 
andre søtningsstoffer eller smaksstoffer               

fri

- ellers:

.9010 - - alkoholfrie viner  fri

.9020 - - alkoholfritt øl (med alkoholinnhold til og med 0,5 vol. %) fri

.9090 - - andre fri

22.03 Øl framstilt av malt. fri

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

fri

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

.2000 - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke             fri

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

.4000 - rom og taffia  fri

.5000 - gin and genever fri

.6000 - vodka fri

ex .7000 - likør (inneholdende mer enn 5 vektprosent sukker)      fri

- andre:

.9003 - - akevitt fri
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22.09 Eddik samt eddikerstatninger framstilt av eddiksyre.         fri

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

- sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk:

.1001 - - sigarer fri

.1009 - - ellers fri

.2000 - sigaretter med innhold av tobakk fri

.9000 - andre fri

24.03 Annen bearbeidd tobakk samt andre varer framstilt av 
tobakkerstatninger; ”homogenisert” eller ”rekonstituert” tobakk; 
tobakkekstrakter og tobakkessenser.     

.1000 -  røyketobakk, også med innhold av tobakkerstatninger, uansett 
mengde             

fri

- annen:

.9100 - - ”homogenisert” eller ”rekonstituert” tobakk fri

- - ellers:

.9910 - - - tobakkekstrakter og tobakkessenser fri

.9990 - - - annen fri

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosode
rivater.            

- andre flerverdige alkoholer:

.4300 - - mannitol fri

.4400 - - D-glucitol (sorbitol) fri

33.02 Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder 
alkoholholdige oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse 
stoffer, av det slag som brukes som råstoff i industrien; andre 
preparater på basis av velluktende stoffer, av det slag som brukes til 
framstilling av drikkevarer.

.1000 - av det slag som brukes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien fri

35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller 
forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen 
modifisert stivelse.

- dekstrin og annen modifisert stivelse:

.1001 - - forestret eller foretret 7,40(3)

.1009 - - ellers 7,40(3)

.2000 - lim  fri

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å framskynde farging 
eller feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. 
appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, 
papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted.

.1000 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter fri

38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske 
produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier 
(herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted.

.6000 - sorbitol, unntatt sorbitol som hører under varenummer 29.05.4400 fri

Noter: (1) Landbrukselementet er basert på en standardresept i frihandelsavtalens protokoll nr. 2. 
(2) Den tollfrie ordningen skal gjelde fra 1. januar 2005.
(3) Tollfrihet til teknisk bruk.
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9. Tollsatsen for produkter som tarifferes under de norske varenumrene 1901.2097 og 1901.2098 (andre blandinger 
for framstilling av bakevarer under posisjon 19.05) og deklarert som glutenfrie beregnet på cøliakere, vil være  
0,37 NOK/kg.

10. Tollsatsen for produkter som tarifferes under det norske varenummeret ex 2008.9903 (mais, unntatt sukkermais 
(Zea mays var. saccharata), ikke til dyrefôr), vil bli beregnet i samsvar med matrisesystemet. Den maksimale 
tollsatsen skal imidlertid ikke overstige 12 NOK/kg. 

11. Tollsatsen for produkter som tarifferes under det norske varenummeret 2106.9060 (fettemulsjoner og liknende 
produkter som inneholder mer enn 15 vektprosent melkefett), vil bli beregnet i samsvar med matrisesystemet.  
Den maksimale tollsatsen skal imidlertid ikke overstige 7 NOK/kg.”
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ERKLÆRING FRA NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP

til EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 om endring av EØS-avtalens protokoll 3

De to partene er enige om å opprettholde nivået for de eksisterende preferansene, og ikke benytte interne tiltak for å 
undergrave disse. Videre, på grunnlag av artikkel 2 nr. 2 i protokoll 3 til EØS-avtalen og som fastsatt i felleserklæringen 
fra Norge og Det europeiske fellesskap etter vedtakelsen av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001, skal tollsatsene 
gjennomgås årlig. De kan tilpasses av EØS-komiteen, som skal ta hensyn til kostnadsutviklingen avtalepartene imellom 
med utgangspunkt i basislandbruksprodukter og/eller gjensidige tollkonsesjoner. 




