
 

Är aktören registrerad i LORI-databasen? Nej 

Särskilda villkor De omvandlingsfaktorer som anges i bilaga XVI till denna för
ordning ska användas för att omvandla produktvikten till slakt
kroppsviktsekvivalenter för de produkter som omfattas. 

Löpnummer 09.4003 

Internationellt avtal eller annan akt Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingå
ende, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor 
som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av 
de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) 

Tullkvotperiod 1 juli–30 juni 

Delperioder inom tullkvotperioden Nej 

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

Produktbeskrivning Fryst kött av nötkreatur 

▼M2 

Ursprung Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket) 

▼B 

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 ►M1 43 732 000 kg, urbenad vikt ◄ 

KN-nummer 0202 och 0206 29 91 

Tullsats inom kvoten Värdetull på 20 % 

Bevis på handel Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förord
ning (EU) 2020/760 är tillämplig 25 ton i enlighet med artikel 8.2 
a i delegerad förordning (EU) 2020/760 

Säkerhet för importlicens 6 EUR/100 kg urbenad vikt 

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansö
kan och i licensen 

Nej 

Licensens giltighetstid I enlighet med artikel 13 i denna förordning 

Är det möjligt att överlåta licensen? Ja 

Referenskvantitet Ja. I enlighet med artikel 9.5 i delegerad förordning (EU) 2020/ 
760 

▼B 
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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. 
100 kg kött med ben ska motsvara 77 kg urbenat kött. 

Löpnummer 09.4270 

Internationellt avtal eller annan akt Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående 
på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och 
deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med 
undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som 
är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra 
partens territorium 

Tullkvotperiod 1 januari–31 december 

Delperioder inom tullkvotperioden 1 januari–31 mars 
1 april–30 juni 
1 juli–30 september 
1 oktober–31 december 

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

Produktbeskrivning Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst 

Ursprung Ukraina 

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 avdelning V i protokoll 1 till associeringsavtalet 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, 
och Ukraina, å andra sidan 

Kvantitet i kg 12 000 000 kg, fördelade enligt följande: 
25 % för delperioden 1 januari–31 mars 
25 % för delperioden 1 april–30 juni 
25 % för delperioden 1 juli–30 september 
25 % för delperioden 1 oktober–31 december 

KN-nummer 0201 10 00 
0201 20 20 
0201 20 30 
0201 20 50 
0201 20 90 
0201 30 00 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20 30 
0202 20 50 
0202 20 90 

▼B 
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