SV

Europeiska unionens officiella tidning

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Alla tredjeländer

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange
det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

289 977 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

98 EUR per 1 000 kg
Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret
avviker från 96° ska tullsatsen 98 EUR per 1 000 kg höjas eller
sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad
avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansö
kan och i licensen

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text
som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de
utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med
artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning

Löpnummer

09.4321 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om
genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan
förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats
Rådets beslut 75/456/EEG av den 15 juli 1975 om ingående av
avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indien
om rörsocker
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SV

Europeiska unionens officiella tidning

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i
fast form

Ursprung

Indien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange
det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförande
förordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

10 000 000 kg

KN-nummer

1701

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansö
kan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska
ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i
I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna
förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de
utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med
artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej

Löpnummer

09.4324 – BALKANSOCKER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2009/330/EG av den 15 september 2008 om
undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och
associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra
sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens
anslutning till Europeiska unionen
Artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Albanien, å andra sidan
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