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Artikkel 1 
 

Med mindre annet er bestemt i dette vedlegg, omfattes fisk og andre marine 
produkter, som spesifisert i tabell 1 nedenfor, av avtalens bestemmelser. 
    

 
Artikkel 2 

 
Ved avtalens ikrafttredelse skal EFTA-statene avskaffe all toll og avgifter med 

tilsvarende virkning for produkter med opprinnelse i Egypt og spesifisert i tabell 1, 
unntatt som spesifisert i artikkel 3 i dette vedlegget.  

 
 

Tabell 1 
 

Pos.nr. 
HS 

HS-kode 
 Varebeskrivelse 

Kap. 3  Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som 
lever i vann 

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: 

  - - fremstilt 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 
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Pos.nr. 

HS 
HS-kode 

 Varebeskrivelse 

 ex 1603.00 - Ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk eller krepsdyr, 
bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann1 

16.04  Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og 
kaviaretterlikninger av rogn. 
 

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 

 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 

 
 

 
Artikkel 3 

 
Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importtoll og avgifter med tilsvarende virkning 
for produkter med opprinnelse i Egypt og spesifisert i tabell 2 nedenfor. 
 
 

Tabell 2 
 

Pos.nr. HS Varebeskrivelse 

ex 15.04 og ex1516.10 

ex 2301.20 

ex 2309.90 

Fett og oljer til menneskeføde      

Fôrstoffer til produksjonsdyr         

Fôrstoffer til produksjonsdyr 
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Artikkel 4 

 
1. Ved avtalens ikrafttredelse skal Egypt tilstå redusert toll for produkter med 
opprinnelse i Island eller Norge innenfor årlige kvoter, spesifisert i tabell 3.  
 

Tabell 3  
 

(sett inn tabell 3) 
 
 
 
 

Artikkel 5 
 
 Avtalepartene erklærer at de er rede til å vurdere muligheten for å redusere sine 
tollsatser raskere enn angitt i denne artikkelen, eller på annen måte forbedre vilkårene for 
markedsadgang, dersom den generelle og sektorens økonomiske situasjon og politikken 
på området tillater dette. Et vedtak av den blandede komité om å akselerere reduksjonen 
av tollsatsene og for øvrig forbedre markedsadgangen skal erstatte vilkårene fastsatt i 
dette vedlegg for de berørte produktene. 
 
 
     Artikkel 6 
 
1.  Fem år etter avtalens ikrafttredelse skal den blandede komité vurdere ytterligere 
tiltak for å liberalisere handelen med fisk og marine produkter mellom EFTA-statene og 
Egypt. For dette formålet skal det foretas en gjennomgang av tollsatser og kvoter for 
produktene listet i tabell 3 under Artikkel 4 i dette vedlegget.  
 
2.  Dersom den blandede komité ikke kommer frem til en tidsplan skal avtalepartene 
møtes jevnlig hvert annet år i den hensikt å nå målene i paragraf 1. 
 
3.  Den endelige avskaffelsen av toll og avgifter med tilsvarende virkning er forutsatt 
å finne sted 14 år etter denne avtalens ikrafttredelse. Den blandede komité skal et år før 
denne dato vurdere situasjonen for å fatte et endelig vedtak i saken 
 
 


