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Bókun nr. 6
V ARDANDI SÉRSTÖK ÁKVÆÐI UM INNFLUTNING
TIL EFNAHAGSBANDALAGSINS

Á TILTEKNUM SJÁVARAFURÐUM

1. gr.
Að því er varðar afurðir, sem taldar eru hér á eftir og upprunnar eru á Íslandi,
verða engir nýir tollar teknir upp í viðskiptum Efnahagsbandalagsins og Íslands,
verður ákvæðum 2., 3. og 4. tl. 3. gr. samningsins beitt við innflutning til Efnahagsbandalagsins. í upphaflegri mynd þess, til Írlands og til Bretlands, þó þannig
að fyrstu tollalækkanirnar verða 1. júlí 1973 í stað 1. apríl 1973.
1.

Númerí
sameiginlegu
tollskránni

02.04.

03.01

03.02
03.03

15.04
úr 15.12

16.04
16.05
23.01

Vörulýsing

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst:
C. Annað:
úr I. Hvalkjöt og selkjöt; froskalæri:
- Hvalkjöt
Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), kældur eða frystur:
B. úr sjó:
II. flök
b) fryst
C. lifur, hrogn og svil
Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig soðinn áður eða jafnframt reykingu:
C. lifur, hrogn og svil
Krabbadýr og lindýr, með eða án skeljar. ný (lifandi eða dauð), kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; krabbadýr með skel, aðeins soðin í vatni:
A. Krabbadýr:
IV. rækjur:
a) rækjur af pandalus-ætt (fleiri afbrigði)
Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrurn, einnig hreinsuð
Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkinu, vetnuð að nokkru eða öllu leyti, eða gerð föst eða hert með öðrum
hætti, einnig hreinsuð, en ekki unnin að öðru leyti:
- Olíur og feiti úr fiski og sjávarspendýrum
Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra:
A. styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra
Krabbadýr og lindýr (með eða án skeljar), tilreidd eða niðursoðin
Mjöl og duft úr kjöti, sIátnrúrgangi, fiski, krabbadýrum og lindýrum, óhæf til manneldis; hamsax

Afnám innflutningstolla á frystum fiskflökum tekur ekki gildi nema Ísland
virði viðmiðunarverð, sem Efnahagsbandalagið ákveður, og ráðstafanir, sem bandalagið gerir til framkvæmda á 25. gr. bis í reglugerð (EBE) ráðs Evrópubandalaganna
nr. 2142 frá 20. október 1970, sem síðast var breytt með Samkomulagi um aðildarskilmála og aðlögun að samningum, til að koma í veg fyrir óstöðugt verðlag og ójafna
samkeppnisaðstöðu fyrir fisk, frystan um borð í skipi og frystan í landi, svo og
til að ráða bót á erfiðleikum, sem gætu orðið við að halda jafnvægi á fiskframboði.
~'. Innflutningstollar
a Islandi:

Efnahagsbandalagsins

á eftirtöldum

afurðum, upprunnum
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Númer í
sameiginlegu

Vörulýsing

tollskránni
03.01

Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), kældur eða frystur:
B. úr sjó:
I. Heill, hausaður eða skorinn í bita
f. karfi (Sehastes Marinus)
h. þorskur (Gadus Morrhua eða Gadus Callarias)
ij, ufsi (Pollachius Virens eða Gadus Virens)
k. ýsa (Gadus Aeglefines)

breytast þannig:
fyrir vörur í tollskrárnúmeri

Tollur á innflutning til
bandalagsins, í upphaflegri
mynd þess, og til Írlands

Tímajætlun

1. júlí 1973

1. janúar 1974
1. janúar 1975
1. janúar 1976

fyrir vörur í tollskrárnúmeri

júlí 1973
janúar 1974
janúar 1975
janúar 1976

Tollur á innflutning til
Bretlands

Tollur á innflutning til
Danmerkur og Noregs

%

%

%

6
5
4
2

8
6

O
O
O

4
2

2

03.01 B I h, ij, k

Tollur á innflutning til
bandalagsins, í upphaflegri
mynd þess, og til Írlands

Tímaáætlun

1.
1.
1.
1.

03.01 B I f

Tollur á innflutning til
Bretlands

%

Tollur á innflutning til
Danmerkur og Noregs

%

%

12
9
6
3,7

9
7

O
O
O
3,7

5
3,7

Varðandi innflutning þessara afurða gildir það viðmiðunarverð,
bandalagið ákveður.
3. Innflutningstollar
á Íslandi:
Númer í
sameiginlegu
tollskránni
16.04,

Efnahagsbandalagsins

á eftirtöldum

sem Efnahags-

afurðum, upprunnum

Vörulýsing

Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra:
C. síld
.
G. annað (þó ekki niðurlagður, reyktur ufsi (sjölaxj).

5. marz

1973.

breytast

þannig:

Tímaáætlun

1.
1.
1.
1.
1.

júlí 1973
janúar 1974
janúar 1975
janúar 1976
janúar 1977
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Toliur á innflutning til
bandalagsins, í upphaflegri
mynd þess
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Toliur á innflutning
Írlands

til

Tollur á innflutning til
Danmerkur, Noregs og
Bretlands

%

%

%

18
16
14
12
10

38
31
24
17
10

O
4

6
8
10

2. gr.
Efnahagsbandalagið áskilur sér rétt til að láta ákvæði þessarar bókunar ekki
koma til framkvæmda, ef ekki næst viðunandi lausn fyrir aðildarríki Efnahagsbandalagsins og Íslands á efnahagserfiðleikum, sem leiða af ráðstöfunum Íslands
varðandi fiskveiðiréttindi.
Efnahagsbandalagið mun tilkynna Íslandi, þegar er aðstæður leyfa, og eigi síðar
en 1. apríl 1973, ákvörðun sína í þessu efni.
1.

2. Nú fæst ekki viðunandi lausn fyrr en eftir þetta tímamark, og getur þá Efnahagsbandalagið frestað ákvörðun um framkvæmd ákvæða þessarar bókunar, enda
tilkynni það Íslandi þá ákvörðun.
Strax og þessi ákvörðun hefur verið tekin, tilkynnir Efnahagsbandalagið Íslandi hana.
3. Ef ákvæði þessarar bókunar koma til framkvæmda eftir 1. júlí 1973, mun Efnahagsbandalagið gera þær breytingar, sern nauðsynlegar kunna að reynast, á tímaáætlununum í 1. gr.
3. gr.
Ísland áskilur sér rétt til að taka ákvörðun um afhendingu fullgildingarskjala
sinna, án þess að brjóta í bága við ákvæði 37. gr. samningsins, með hliðsjón af
beitingu ákvæða 2. gr.

