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Kapittel 2 skal omfatte følgende varer:
a)

Fisk og andre marine produkter definert som:

HS-kode
02.08

Varebeskrivelse
Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst.

ex 0208.40

- av hvaler, delfiner, og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og
sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia);
- - av hvaler

Kapittel 3

Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann.

05.11

Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de
slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.

0511.91

-

andre:

--

produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i
vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3

15.04

Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte,
men ikke kjemisk omdannede.

15.16

Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt
eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også
raffinerte, men ikke videre bearbeidde.
ex 1516.10

- animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
- - i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr

16.03

Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse
dyr som lever i vann.
ex 1603.00

- Ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr
som lever i vann

16.04

Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av fiskerogn.

16.05

Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller
konserverte.

23.01

Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av
andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse.
ex 2301.10

- mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse:
- - av hvaler
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HS-kode

Varebeskrivelse

2301.20

- mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i
vann

23.09

Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr.
ex 2309.90

- ellers:
- - konsentrert limvann ("fish solubles")

Uten hensyn til det foregående skal følgende varer falle innenfor virkeområdet til
kapitlet «Handel med landbruksvarer» med hensyn til Sveits, herunder Liechtenstein:
HS-kode

Varebeskrivelse

ex 0208.40, ex 1603.00 og
ex 2301.10

av hvaler

ex 0511.91

Fôr til produksjonsdyr

ex 15.04 og ex 1516.10

Fett og oljer egnet til menneskeføde eller produkter fremstilt av
arter som er vernet i henhold til Konvensjonen om internasjonal
handel med ville dyre- og plantearter som er truet av utryddelse

ex 2301.20 og ex 2309.90

Fôr til produksjonsdyr

b)

Kapittel 25 til 97, med unntak av følgende landbruksvarer ved innførsel
til de angitte avtaleparter:

HS-kode
33.01

Varebeskrivelse

Avtaleparter

Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie), herunder
"konkreter" og "absolutter"; resinoider; ekstraherte
oleoresiner; konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer i
fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved
enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter
fra avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer;
vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige,
vegetabilske oljer.
ex 3301.90

-

ellers

35.01

Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.

35.02

Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere
myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent
myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og
andre albuminderivater.

Panama
Norge
Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica
Panama
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HS-kode

Varebeskrivelse
-

Avtaleparter

eggalbumin:

3502.11

--

tørket

Norge
Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica
Panama

3502.19

--

ellers

Norge
Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica
Panama

3502.20

- melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere
myseproteiner:

Norge
Panama
Costa Rica

3502.90

- ellers

Norge
Panama
Costa Rica

35.05

Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert
eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin
eller annen modifisert stivelse.
3505.10

ex 3505.20

38.09

- dekstrin og annen modifisert stivelse

Norge
Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica

- lim, til dyrefôr

Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica
Panama

Midler for etterbehandling og preparater for å
fremskynde farging eller fiksering av 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.
ex 3809.10

38.23

- på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, til dyrefôr

Liechtenstein/
Sveits
Costa Rica
Panama

Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra
raffinering; industrielle fettalkoholer.
- industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra
raffinering:
ex 3823.11

--

stearinsyre, til dyrefôr

Norge
Liechtenstein/
Sveits
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HS-kode

Varebeskrivelse

Avtaleparter

ex 3823.12

--

oleinsyre, til dyrefôr

Norge
Liechtenstein/
Sveits

ex 3823.13

--

talloljefettsyrer, til dyrefôr

Norge

ex 3823.19

--

andre, til dyrefôr

Norge
Liechtenstein/
Sveits

ex 3823.70

-

industrielle fettalkoholer, til dyrefôr

Norge

________________

