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▼B
BILAGA VIII
Tullkvoter inom sektorn för nöt- och kalvkött
Löpnummer

09.4002

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

Tolv delperioder på vardera en månad

Licensansökan

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

Produktbeskrivning

Nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med
följande definition: ”Slaktkroppar och alla styckningsdelar från
nötkreatur som är 30 månader eller yngre, uppfödda under minst
100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll
och utgörs av minst 70 % spannmål, med en total vikt på lägst 20
pund (lb) per dag. Kött som är märkt choice eller prime enligt de
normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement
(United States Department of Agriculture, USDA) ingår auto
matiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Kanada A,
Kanada AA, Kanada AAA, Kanada Choice och Kanada Prime,
A1, A2, A3 och A4, enligt de normer som ställts upp av den
kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l’Agence Canadienne
d’inspection des aliments du Gouvernement du Kanada), motsva
rar denna definition”.

Ursprung

Förenta staterna och Kanada

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

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Äkthetsintyg enligt förlagan i bilaga XIV till denna förordning.
Produktbeskrivningen för kött med ursprung i det exporterande
landet ska anges på formulärets baksida.
Utfärdande myndigheter:
Food Safety and Inspection Services (FSIS) inom Förenta stater
nas jordbruksdepartment (USDA) för kött med ursprung i Förenta
staterna
Canadian Food Inspection Agency - Government of Kanada/
Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement
du Kanada för kött med ursprung i Kanada

Kvantitet i kg

►M1 11 481 000 kg produktvikt, fördelade enligt följande:
Den disponibla kvantiteten för varje delperiod ska motsvara en
tolftedel av den totala kvantiteten. ◄

KN-nummer

Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
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Tullsats inom kvoten

Värdetull på 20 % För produkter med ursprung i Kanada ska
tullen vara 0 EUR.

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

09.4280

Internationellt avtal eller annan akt

Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan
Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlems
stater, å andra sidan, vilket tillämpas provisoriskt på grundval av
rådets beslut (EU) 2017/38

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1
1
1
1

Licensansökan

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Produktbeskrivning

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller
kylt

Ursprung

Kanada

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 artikel 46 i denna förordning

Kvantitet i kg

Kvantiteten anges i kg (slaktkroppsviktsekvivalent)
Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 19 580 000 kg
Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 24 720 000 kg
Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021: 29 860 000 kg
Tullkvotperioden (kalenderåret) 2022 och därefter: 35 000 000 kg

januari–31 mars
april–30 juni
juli–30 september
oktober–31 december

