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Samodejno povišanje avtonomne tarifne kvote v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2015/2265
(2018/C 439/01)
V skladu s členom 4 Uredbe Sveta (EU) 2015/2265 (1) se za koledarsko leto 2018 poviša obseg naslednje tarifne kvote:
Zaporedna
številka

09.2759

Oznaka KN

Oznaka
TARIC

ex 0302 51 10
ex 0302 51 90
ex 0302 59 10
ex 0303 63 10
ex 0303 63 30
ex 0303 63 90
ex 0303 69 10

20
10
10
10
10
10
10

Poimenovanje

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) in ribe vrste Boreogadus saida, razen
jeter in iker, sveže, ohlajene ali zamrznjene, za
predelavo (1) (2)

Letna
količina
kvote
(v tonah)

Dajatev
znotraj
kvote

Obdobje
veljavnosti
kvote

90 000

0%

1.1.2018–
31.12.2018

(1) Za tarifno kvoto veljajo pogoji iz člena 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.
(2) Tarifna kvota ni na voljo za proizvode, ki so namenjeni izključno za enega ali več naslednjih postopkov:
— čiščenje, odstranjevanje drobovja, odstranjevanje repov, odstranjevanje glav,
— razsekavanje,
— prepakiranje zamrznjenih filetov IQF (posamično hitro zamrznjeni),
— vzorčenje, sortiranje,
— označevanje,
— pakiranje,
— ohlajevanje,
— zamrzovanje,
— globoko zamrzovanje,
— glaziranje,
— tajanje,
— ločevanje.
Tarifna kvota ni na voljo za proizvode, ki so poleg tega namenjeni za tiste vrste obdelave ali postopke, ki bi sicer upravičevali uvrstitev
v kvoto, če se take vrste obdelave ali postopki izvajajo na ravni prodaje na drobno ali na ravni gostinskih storitev. Znižanje uvoznih
dajatev velja zgolj za proizvode, namenjene za prehrano ljudi.
Vendar je tarifna kvota na voljo za blago, ki je namenjeno za enega ali več naslednjih postopkov:
— rezanje na kocke,
— rezanje na kolobarje, rezanje na trakove za blago pod oznakami KN 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,
— pripravljanje filetov,
— pripravljanje bokov,
— razsekavanje zamrznjenih blokov,
— cepljenje zamrznjenih blokov kompletov filetov,
— narezovanje za blago pod oznakami KN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.
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