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e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika
stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande, och dessa varor ska vara tullfria från
och med den 1 januari år 8.
f) Den värderelaterade delen av tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori ”AV0+EP” i en
parts lista ska avvecklas dagen för detta avtals ikraftträdande. Tullavvecklingen ska endast gälla värdetullen. Den
specifika tull som är resultatet av systemet med införselpriser som tillämpas på dessa ursprungsvaror ska behållas.
g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från
tullavvecklingen.
4. Bastullsatsen för fastställande av den tullsats som ska tillämpas i varje avvecklingsetapp för ett nummer ska vara den
MGN-tullsats som tillämpades den 9 juni 2009.

5. Vid avvecklingen av tullarna i enlighet med artikel 2.4 ska tullsatserna i varje avvecklingsetapp avrundas nedåt
åtminstone till närmaste tiondels procentenhet eller, om tullsatsen uttrycks i monetära enheter, åtminstone till
närmaste tusendel av partens officiella monetära enhet.

Tullkvoter

6. För förvaltningen under år 1 av varje tullkvot som inrättas enligt detta avtal ska parterna beräkna tullkvotens volym
genom att på proportionell basis dra av den volym som motsvarar perioden mellan den 1 januari och dagen för
detta avtals ikraftträdande. Denna beräknade kvantitet inom kvoten ska göras tillgänglig dagen för detta avtals
ikraftträdande.

Övergångstullkvot för bearbetade räkor
7. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQShrimps” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led d ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:

År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton (1))

1–7

23 000

(1) Uttryckt i nettovikt.

b) Europeiska unionen
i)

ska förvalta denna tullkvot enligt ”först till kvarn”-principen,

ii)

ska förvalta denna tullkvot på kalenderårs-basis och göra hela kvantiteten inom kvoten tillgänglig den 1
januari varje år, och

(iii) får inte införa någon begränsning av den importerade varan slutanvändning som ett villkor för tillämpningen
eller användningen av denna tullkvot.
c) Beredda eller konserverade räkor som exporteras från Kanada enligt avsnitt B i tillägg 1 (Ursprungskvoter) till
bilaga 5 (Produktspecifika ursprungsregler) i protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden får inte
importeras till Europeiska unionen inom ramen för denna tullkvot.
d) Leden a och b är tillämpliga på bearbetade räkor enligt följande tullpositioner: 1605 29 00, 1605 21 90,
ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 och ex 0306 27 10, utom i förpackningar med en nettovikt av
högst 2 kg.

L 11/204

Europeiska unionens officiella tidning

SV

14.1.2017

Övergångstullkvot för fryst torsk
8. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQCod” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led c ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton (1))

1–7

1 000

(1) Uttryckt i nettovikt.

b) Europeiska unionen
i)

ska förvalta denna tullkvot enligt ”först till kvarn”-principen,

ii) ska förvalta denna tullkvot på kalenderårsbasis och göra hela kvantiteten inom kvoten tillgänglig den 1 januari
varje år, och
iii) får inte införa någon specifik begränsning av den importerade varans slutanvändning som ett villkor för
tillämpningen eller användningen av denna tullkvot.
c) Denna punkt ska tillämpas på fryst torsk enligt tullpositionerna 0304 71 90 och 0304 79 10.
Övergångstullkvot för vanligt vete av låg kvalitet och medelkvalitet
9. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQCW” i Europeiska unionens lista i denna bilaga och
som anges i led d ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton)

1–7

100 000

b) Europeiska unionen ska förvalta denna tullkvot i enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG)
nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008.
c) De ovannämnda sammanlagda årliga kvantiteterna ska, med början från år 1, inbegripa de 38 853 ton som
tilldelas Kanada enligt kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008.
d) Denna punkt ska tillämpas på vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt tullpositionerna ex 1001 99 00.
Tullkvot för sockermajs
10. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQSC” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led c ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton (1))

1

1 333

2

2 667

3

4 000

4

5 333

14.1.2017

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 11/205

År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton (1))

5

6 667

6 och varje efterföljande år

8 000

(1) Uttryckt i nettovikt.

b) Europeiska unionen
i) ska förvalta denna tullkvot enligt ”först till kvarn”-principen, och
ii) ska förvalta denna tullkvot på kalenderårs-basis och göra hela kvantiteten inom kvoten tillgänglig den 1
januari varje år.
c) Denna punkt ska tillämpas på följande tullpositioner: 0710 40 00 (endast under tidsperioden fram till
avvecklandet av tullarna på sådana varor enligt den avvecklingskategori som är tillämplig på detta nummer
i Europeiska unionens lista i denna bilaga) och 2005 80 00.
Tullkvot för kött från bisonoxe
11. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQB3” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led d ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton – slaktkroppsviktsekvivalenter)

1 och varje efterföljande år

3 000

b) Vid beräkningen av de importerade kvantiteterna ska de omvandlingsfaktorer som anges i punkt 21 användas för
att omvandla produktvikt till slaktkroppsviktsekvivalenter.
c) Europeiska unionen
i) ska förvalta denna tullkvot enligt ”först till kvarn”-principen, och
ii) ska förvalta denna tullkvot på kalenderårsbasis och göra hela kvantiteten inom kvoten tillgänglig den 1
januari varje år.
d) Denna punkt ska tillämpas på kött från bisonoxe enligt följande tullpositioner:
ex
ex
ex
ex

0201 10 00, ex 0201
0202 10 00, ex 0202
0202 30 50, ex 0202
0210 99 51 och ex 0210

20
20
30
99

20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00,
10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10,
90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90,
59.

Tullkvot för färskt eller kylt nöt- och kalvkött
12. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQB1” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led f ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton – slaktkroppsviktsekvivalenter)

1

5 140

2

10 280
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År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton – slaktkroppsviktsekvivalenter)

3

15 420

4

20 560

5

25 700

6 och varje efterföljande år

30 840

b) De sammanlagda årliga tullfria kvantiteterna i tabellen ovan ska, med början från år 1, ökas med 3 200 ton
produktvikt (4 160 ton slaktkroppsviktsekvivalenter) till följd av tillämpningen av rådets förordning (EG)
nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet.
c) Vid beräkningen av de importerade kvantiteterna ska de omvandlingsfaktorer som anges i punkt 21 användas för
att omvandla produktvikt till slaktkroppsviktsekvivalenter.
d) Europeiska unionen ska förvalta denna tullkvot, inklusive de ytterligare kvantiteter som avses i led b, antingen
genom ett importlicenssystem såsom anges i förklaringen om tullkvotsförvaltning eller enligt vad som annars
överenskommits mellan parterna.
e) Trots vad som sägs i led d ska punkterna 19 och 20 tillämpas på denna punkt.
c) Denna punkt ska tillämpas på nöt- och kalvkött enligt följande tullpositioner:
ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 och
ex 0206 10 95.
Tullkvot för fryst eller annat nöt- och kalvkött
13. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQB2” i Europeiska unionens lista i denna bilaga
och som anges i led g ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:
År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton – slaktkroppsviktsekvivalenter)

1

2 500

2

5 000

3

7 500

4

10 000

5

12 500

6 och varje efterföljande år

15 000

b) Vid beräkningen av de importerade kvantiteterna ska de omvandlingsfaktorer som anges i punkt 21 användas för
att omvandla produktvikt till slaktkroppsviktsekvivalenter.
b) Europeiska unionen ska förvalta denna tullkvot antingen genom ett importlicenssystem såsom anges
i förklaringen om tullkvotsförvaltning eller enligt vad som annars överenskommits mellan parterna.
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d) Trots vad som sägs i led c ska punkterna 19 och 20 tillämpas på denna punkt.
e) Denna punkt ska tillämpas på nöt- och kalvkött enligt följande tullpositioner:
ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10,
ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 och
ex 0210 99 59.

Tullkvot för färskt, kylt eller fryst kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur
14. Ursprungsvaror som exporteras från Kanada och importeras till Europeiska unionen inom ramen för
Europeiska unionens befintliga WTO-tullkvot, på 11 500 ton uttryckt i produktvikt, för färskt, kylt eller fryst kött
av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur enligt KN-nummer ex 0201 och ex 0202 och för produkter enligt
KN-nummer ex 0206 10 95 och ex 0206 29 91, såsom anges i kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 593/2013 av den 21 juni 2013, ska vara tullfria dagen för detta avtals ikraftträdande.

Tullkvot för fläskkött
15. a) Ursprungsvaror enligt tulltaxenummer med anmärkningen ”TQP” i Europeiska unionens lista i denna bilaga och
som anges i led f ska vara tullfria i följande sammanlagda kvantiteter under de år som anges nedan:

År

Sammanlagd årlig kvantitet
(i ton – slaktkroppsviktsekvivalenter)

1

12 500

2

25 000

3

37 500

4

50 000

5

62 500

6 och varje efterföljande år

75 000

b) De sammanlagda årliga tullfria kvantiteterna i tabellen ovan ska, med början från år 1, ökas med 4 624 ton
produktvikt (5 549 ton slaktkroppsviktsekvivalenter) i överensstämmelse med den fastställda volymen
i Europeiska unionens WTO-tullkvot för Kanada för fläskkött.
c) Vid beräkningen av de importerade kvantiteterna ska de omvandlingsfaktorer som anges i punkt 21 användas för
att omvandla produktvikt till slaktkroppsviktsekvivalenter.
d) Europeiska unionen ska förvalta denna tullkvot, inklusive de ytterligare kvantiteter från Europeiska unionens
WTO-tullkvot för Kanada för fläskkött som avses i led b, antingen genom ett importlicenssystem såsom anges
i förklaringen om tullkvotsförvaltning eller enligt vad som annars överenskommits mellan parterna.
e) Trots vad som sägs i led d ska punkterna 19 och 20 tillämpas på denna punkt.
f) Denna punkt ska tillämpas på följande tullpositioner:
0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11,
0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 15, 0203 29 15, 0203 29 55,
0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 och 0210 11 39.

