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▼B
Kvantitet i kg

►M1 2 481 000 kg produktvikt ◄

KN-nummer

Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00,
ex 0206 10 95 och ex 0206 29 91

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 20 %

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

12 EUR per 100 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansö
kan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungs
landet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Med fryst kött avses kött som vid införseln till unionens tull
område har en inre temperatur på högst –12 °C.
Styckningsdelarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europa
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.

Löpnummer

09.4452

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

Tullkvotperiod

1 juli–30 juni

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

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

Produktbeskrivning

Benfritt kött av nötkreatur och andra oxdjur av hög kvalitet, i
enlighet med följande definition: ”Utvalda styckningsdelar av nöt
kött av stutar (novillo) eller kvigor (vaquillona) enligt den offici
ella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av
Uruguays nationella köttinstitut (Instituto Nacional de Carnes –
INAC). De djur som används för produktion av nötkött av hög
kvalitet har efter avvänjningen uteslutande fötts upp genom bete.
Slaktkropparna ska klassificeras som I, N eller A, med fettansätt
ning 1, 2 eller 3 enligt klassificeringen ovan”

ex 0202 20 90,

ex 0202 30,
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▼B
Ursprung

Uruguay

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

Ja. Äkthetsintyg enligt förlagan i bilaga XIV till denna förordning.
Utfärdande myndighet: Instituto Nacional de Carnes (INAC) för
kött med ursprung i Uruguay som motsvarar definitionen för löp
nummer 09.4452

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Äkthetsintyg enligt förlagan i bilaga XIV till denna förordning.

Kvantitet i kg

►M1 5 606 000 kg urbenat kött ◄

KN-nummer

Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 20 %

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

12 EUR per 100 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansö
kan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungs
landet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Styckningsdelarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europa
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.

Löpnummer

09.4453

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 XXIV.6 avslutats

Tullkvotperiod

1 juli–30 juni

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

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

