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BILAGA VI 

Tullkvoter inom vitlökssektorn 

▼M4 __________ 

▼B 

Löpnummer 09.4285 

Internationellt avtal eller annan akt Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av 
ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna 
tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de med
givanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet 
fogade bindningslistan CXL 
Rådets beslut 2006/398/EG av den 20 mars 2006 om ingående 
av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen 
och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och ar
tikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om 
ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Est
lands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Li
tauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Po
lens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bind
ningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unio
nen 
Rådets beslut (EU) 2016/1885 av den 18 oktober 2016 om in
gående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen 
och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och 
XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om änd
ring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i 
samband med anslutningen till Europeiska unionen 

Tullkvotperiod 1 juni–31 maj 

Delperioder inom tullkvotperioden 1 juni–31 augusti 
1 september–30 november 
1 december–28 februari, alternativt 29 februari. 
1 mars–31 maj 

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

Produktbeskrivning Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00 

Ursprung Kina 

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

Nej 

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning Nej 

▼B
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Kvantitet i kg ►M1 40 556 000 kg, fördelade enligt följande: 
10 423 000 kg för delperioden 1 juni–31 augusti 
10 423 000 kg för delperioden 1 september–30 november 
9 044 000 kg för delperioden 1 december–28/29 februari 
10 666 000 kg för delperioden 1 mars–31 maj ◄ 

KN-nummer 0703 20 00 

Tullsats inom kvoten Värdetull på 9,6 % 

Bevis på handel Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förord
ning (EU) 2020/760 är tillämplig, 25 ton 

Säkerhet för importlicens 60 EUR per 1 000 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 Ja 

Är aktören registrerad i LORI-databasen? Ja 

Särskilda villkor Nej 

Löpnummer 09.4287 

Internationellt avtal eller annan akt Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av 
ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna 
tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de med
givanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet 
fogade bindningslistan CXL 

Tullkvotperiod 1 juni–31 maj 

Delperioder inom tullkvotperioden 1 juni–31 augusti 
1 september–30 november 
1 december–28 februari, alternativt 29 februari. 
1 mars–31 maj 

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

Produktbeskrivning Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00 

▼M2 

Ursprung Alla tredjeländer (utom Kina, Argentina och Förenade kungariket) 

▼B


