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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 376/2008
av den 23 april 2008
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med importoch
exportlicenser
samt
förutfastställelselicenser
för
jordbruksprodukter
(kodifierad version)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DENNA FÖRORDNING

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden
för spannmål (1), särskilt artikel 9.2, artikel 12.1 och 12.4 samt
artikel 18, samt motsvarande bestämmelser i de andra förordningarna
som rör upprättandet av en gemensam organisation av marknaden för
jordbruksprodukter, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni
2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för
jordbruksprodukter (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt
sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förord
ningen kodifieras.

(2)

I de gemenskapsförordningar genom vilka import- och export
licenser infördes föreskrivs att en sådan licens ska visas upp
vid all import till gemenskapen och vid all export därifrån av
jordbruksprodukter. Följaktligen bör licensernas tillämpnings
område preciseras och bör det uttryckligen klargöras att licens
inte behövs för verksamhet som inte i egentlig mening innebär
export eller import.

(3)

Om produkterna omfattas av bestämmelserna för aktiv förädling,
får de behöriga myndigheterna i vissa fall tillåta att produkterna
övergår till fri omsättning, antingen i oförändrat tillstånd eller
efter bearbetning. För att säkerställa att marknaden förvaltas på
ett riktigt sätt bör i ett sådant fall en importlicens krävas för
produkter som faktiskt övergår till fri omsättning. När sådana
produkter har framställts delvis av basprodukter från tredjeland,
delvis av basprodukter som har köpts inom gemenskapen, berörs
emellertid bara de basprodukter som har importerats från tredje
land eller som har framställts genom bearbetning av basprodukter
från tredjeland.

(4)

Syftet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicen
ser är att den gemensamma organisationen av marknaden ska
förvaltas på ett tillfredsställande sätt. Vissa transaktioner rör
små kvantiteter och för att förenkla det administrativa förfarandet
vore det önskvärt att i sådana fall tillåta undantag från kravet på
uppvisande av import- och exportlicens eller förutfastställelse
licens.

(1) EGT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 753/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).
Förordning (EG) nr 1784/2003 kommer att ersättas av förordning (EG)
nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1) från och med den 1 juli 2008.
(2) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1423/2007 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 36).
(3) Se bilaga IV.
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(5)

Det krävs inte någon exportlicens för leverans av proviant till
fartyg och luftfartyg inom gemenskapen. Detta bör på samma
grunder även gälla för leveranser till plattformar och örlogsfartyg,
samt leveranser av proviant till tredjeland. Av samma skäl vore
det önskvärt att tillåta undantag från kravet på att uppvisa licens
när det gäller sådana transaktioner som avses i rådets
förordning (EEG) nr 918/83 (1) om upprättandet av ett gemen
skapssystem för tullbefrielse.

(6)

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda
produkterna eller varorna bör en viss tolerans tillåtas i fråga om
kvantiteten importerade eller exporterade produkter jämfört med
den kvantitet som anges i licensen.

(7)

För att samtidigt kunna utföra flera transaktioner som grundar sig
på en och samma licens, bör det vara möjligt att utfärda del
licenser som har samma giltighet som originalhandlingen.

(8)

I gemenskapslagstiftningen för de olika sektorer som omfattas av
den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna före
skrivs att import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser
ska gälla för import och export inom gemenskapen. En sådan
regel kräver dels att gemensamma bestämmelser antas som fast
ställer villkoren för utfärdande och användande av sådana licen
ser, dels att gemensamma blanketter och metoder för administra
tivt samarbete mellan medlemsstater införs.

(9)

Användning av datoriserade förfaranden på den administrativa
verksamhetens olika områden kommer successivt att ersätta ma
nuell datainsamling. Datoriserade och elektroniska förfaranden
bör därför också kunna användas vid utfärdandet och använd
ningen av licenser.

(10)

I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes
föreskrivs att de får utfärdas under förutsättning att en säkerhet
ställs som garanterar att import- eller exportåtagandet kommer att
fullföljas under den period då licensen är giltig. Det är därför
nödvändigt att tydligt ange när åtagandet ska anses vara slutfört.

(11)

Förutfastställelse av bidrag i den licens som ska användas avgörs
av produktens klassificering enligt tulltaxan. När det gäller vissa
blandningar avgörs bidragssatsen inte av produktens klassificering
enligt tulltaxan utan av specialregler. Det bör därför fastställas att
den förutbestämda satsen inte ska gälla importerade eller expor
terade blandningar, om den del som beräkningen av bidraget för
blandningen baseras på inte motsvarar blandningens klassificering
enligt tulltaxan.

(1) EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 274/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 1).
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(12)

Importlicens används ibland för att förvalta kvantitativa import
system. Detta är möjligt endast när det inom en relativt kort
tidsperiod går att få kännedom om import som genomförts enligt
de utfärdade licenserna. Kravet på att styrka att licensen används
är då inte bara en fråga om en god förvaltning utan blir även en
viktig del i förvaltningen av de kvantitativa systemen. Bestyr
kande sker genom att exemplar nr 1 av licensen och i tillämpliga
fall utdrag ur den visas upp. Detta bestyrkande kan tillhandahållas
inom en förhållandevis kort tidsperiod. Därför bör en tidsgräns
fastställas för de fall som det hänvisas till i den gemenskapslags
tiftning angående licenser som används för att förvalta kvantita
tiva system.

(13)

I vissa fall kan den summa som ska betalas som säkerhet för en
licens vara mycket liten. För att underlätta förvaltningen bör
ingen säkerhet utkrävas i dessa fall.

(14)

Eftersom den person som använder licensen i praktiken kan vara
en annan än licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits
till bör det för rättssäkerhetens och förvaltningseffektivitetens
skull närmare anges vilka personer som har rätt att använda li
censen. Det bör därför fastställas vilken förbindelse som krävs
mellan licensinnehavaren och den person som avger tulldeklara
tionen.

(15)

En import- eller exportlicens ger rätt att importera eller exportera.
Den måste följaktligen visas upp när import- eller exportdeklara
tionen godtas.

(16)

När ett förenklat export- eller importförfarande används, kan det
beviljas befrielse från kravet på att visa upp licens för tullmyn
digheten eller får licensen visas upp i efterhand. Trots det måste
importören eller exportören inneha licensen den dag som räknas
som dag för godtagande av import- eller exportdeklarationen.

(17)

I förenklingssyfte kan de nuvarande reglerna göras mer flexibla
och medlemsstaterna ges tillåtelse att införa ett förenklat för
farande för den administrativa handläggningen av licenserna, en
ligt vilket licenserna bevaras av den utfärdande myndigheten el
ler, i förekommande fall, utbetalningsstället, om det rör sig om en
exportlicens med förutfastställelse av bidraget.

(18)

Av administrativa skäl får licenser och utdrag ur dem inte ändras
efter utfärdandet. I tveksamma fall i samband med fel som gjorts
av den utfärdande myndigheten eller i samband med uppenbara
felaktigheter, vilka rör uppgifterna i sådana dokument, bör det
dock införas ett förfarande som gör det möjligt att dra in felaktiga
dokument och utfärda rättade.
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(19)

När en produkt omfattas av något av de förenklade förfaranden
som avses i artiklarna 412–442a i kommissionens
förordning (EG) nr 2454/93 (1) av den 2 juli 1993 om tillämp
ningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om in
rättandet av en tullkodex för gemenskapen, eller i avdelning X
kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett
gemensamt transiteringsförfarande behövs inga tullformaliteter
vid gränsstationen, om ett fraktuppdrag börjar inom gemenskapen
och slutar utanför den. När ett av dessa förfaranden tillämpas är
det önskvärt att förenkla förvaltningen genom att vidta särskilda
åtgärder för att frisläppa säkerheten.

(20)

På grund av omständigheter utanför den berörda partens kontroll
kan det hända att det dokument som utgör bevis för utförsel från
gemenskapens tullområde inte kan visas upp fastän produkten har
lämnat detta område eller har nått sin destination, som i de fall
som specificeras i artikel 36 i kommissionens förordning (EG)
nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpnings
föreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksproduk
ter (2). En sådan situation kan störa handeln. Under sådana om
ständigheter bör andra dokument godkännas som likvärdiga.

(21)

I de gemenskapsförordningar genom vilka dessa licenser infördes
föreskrivs att säkerheten ska förverkas helt eller delvis om im
porten eller exporten inte utförs, eller bara utförs till en del, inom
licensens giltighetsperiod. De åtgärder som ska vidtas i sådana
fall bör noga anges, särskilt när det gäller fall som inte slutförts
på grund av force majeure. I dessa fall får import- eller export
kravet betraktas som upphävt eller också får licensens giltighets
period förlängas. För att förhindra möjliga störningar på mark
naden bör dock en sådan förlängning under alla omständigheter
begränsas till maximalt sex månader, räknat från utgången av den
ursprungliga giltighetstiden.

(22)

För att förenkla handläggningen bör det tillåtas att hela säkerhe
ten frisläpps när den totala summan som förverkas är försumbar.

(23)

För att frisläppa den säkerhet som ställdes då licensen utfärdades
måste den behöriga myndigheten förses med bevis på att de
aktuella varorna har lämnat gemenskapens tullområde inom 60
dagar från den dag då exportdeklarationen antogs.

(24)

Ibland kan det hända att säkerheten frisläpps av olika skäl utan att
skyldigheten att importera eller exportera verkligen har fullgjorts.
I sådana fall bör den på felaktiga grunder frisläppta säkerheten
ställas på nytt.

(1) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).
(2) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 159/2008 (EUT L 48, 22.2.2008, s. 19).

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 6
▼B
(25)

För att fullt ut kunna utnyttja exportmöjligheterna för jordbruks
produkter med bidrag bör det skapas ett incitament för aktörerna
att snabbt återlämna licenser som de inte kommer att utnyttja till
den myndighet som utfärdat dem. Det bör även skapas ett inci
tament för aktörerna att snabbt återlämna licenserna till den ut
färdande myndigheten efter det att giltighetstiden gått ut för att
outnyttjade kvantiteter snarast möjligt ska kunna användas på
nytt.

(26)

I artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av
den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och
tidsfrister (1), fastställs att om sista dagen av en tidsfrist infaller
på en helgdag, söndag eller lördag, ska tidsfristen upphöra vid
utgången av påföljande arbetsdag. Detta leder i vissa fall till att
tiden för användandet av en licens förlängs. En sådan bestämmel
se, vars syfte är att underlätta handeln, får inte leda till att de
ekonomiska villkoren för import- eller exportverksamheten för
ändras.

(27)

Inom vissa sektorer i den gemensamma organisationen av jord
bruksmarknaderna får exportlicenser utfärdas först efter en viss
betänketid. Syftet med detta är att göra det möjligt att utvärdera
marknadsläget, och att i lämpliga fall, särskilt då svårigheter upp
kommit, tillfälligt upphäva ansökningar som är under beslut, vil
ket medför att de avslås. Det bör särskilt anges att denna möjlig
het till tillfälligt upphävande även ska gälla ansökningar som görs
enligt artikel 47 i denna förordning, samt att när betänketiden en
gång har gått ut ansökan inte kan upphävas igen.

(28)

I artikel 844.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att jord
bruksprodukter som exporterats med en exportlicens eller en för
utfastställelselicens inte ska omfattas av bestämmelserna om re
turvaror, om det inte är fastställt för tillämpningen av systemet
med licenser på produkter som omfattas av ovan nämnda ord
ning.

(29)

I artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs att varor
som övergår till fri omsättning i enlighet med en importlicens
med eller utan förutfastställelse ska omfattas av systemet för
återbetalning av eller befrielse från importavgifter endast under
förutsättning att det kan påvisas att de behöriga myndigheterna
har vidtagit nödvändiga åtgärder för att upphäva verkan av att
varorna övergår till fri omsättning när det gäller licensen.

(30)

I artikel 880 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs vissa all
männa tillämpningsföreskrifter för artikel 896 i samma förord
ning, bland annat att de myndigheter som är ansvariga för utfär
dandet av licenserna måste lämna ett intyg.

(1) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.
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I denna förordning måste alla regler som är nödvändiga för att
tillämpa artikel 896 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställas. I
vissa fall är det möjligt att uppfylla kraven i förordning (EEG)
nr 2454/93 utan att använda sig av det intyg som avses i
artikel 880 i samma förordning.

(32)

Om sådana importlicenser används för bestämning av förmånstull
vid import inom ramen för tullkvoter, kan det uppstå risk för
bedrägeri genom användning av förfalskade licenser, i synnerhet
när skillnaden mellan full tullsats och nedsatt tullsats eller nollt
ullsats är stor. För att minska denna bedrägeririsk bör man skapa
en mekanism för kontroll av äktheten hos de licenser som upp
visas.

(33)

Om en importlicens för en jordbruksprodukt även används för
förvaltning av en tullkvot som omfattas av en förmånsordning,
ska denna förmånsordning tilldelas importören inom ramen för
licensen, som i vissa fall måste åtföljas av ett dokument från
tredjeland. För att undvika att kvoten överskrids ska förmånsord
ningen utnyttjas upp till den kvantitet för vilken licensen har
utfärdats. För att förenkla importen bör man dessutom tillåta till
lämpningen av den positiva avvikelse som föreskrivs i artikel 7.4
men samtidigt precisera att den del av kvantiteten som, enligt den
tillåtna avvikelsen, överskrider den kvantitet som anges i licen
sen, inte ska omfattas av förmånsordningen utan ska importeras
till full tullsats.

(34)

Det åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med
yttrandena från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

▼M1
Artikel 1
1.
Om inte annat följer av vissa undantag fastställda i särskilda ge
menskapsregler för vissa produkter, särskilt för produkter som avses i
rådets förordning (EG) nr 3448/93 (1) och dess tillämpningsföreskrifter,
fastställs i den här förordningen gemensamma regler för genomförandet
av det system med import- och exportlicenser och förutfastställelselicen
ser (nedan kallade ”licenser”) som införs genom eller föreskrivs i del III
i kapitel II och III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (2) och i rådets
förordning (EG) nr 1493/1999 (3) eller som fastställs i den här förord
ningen.
(1) EUT L 318, 20.12.1993, s. 18.
(2) EGT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(3) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
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2.

En licens ska uppvisas för följande produkter:

a) Vid import, när produkterna deklareras för övergång till fri omsätt
ning:
i) Produkter som förtecknas i del I i bilaga II oavsett importvillkor,
men undantaget import inom ramen för tullkvoter, om inte annat
anges däri.
ii) Produkter som importeras inom ramen för tullkvoter förvaltade
enligt andra metoder än en metod baserad på den ordningsföljd i
vilken ansökningarna inkommer (metoden ”först till kvarn”), i
enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EG)
nr 2454/93 (1).
iii) Produkter som importeras inom ramen för tullkvoter förvaltade
enligt en metod baserad på den ordningsföljd i vilken ansökning
arna inkommer i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i
förordning (EG) nr 2454/93 och som anges särskilt i del I i
bilaga II till den här förordningen.
b) Vid export:
i) Produkter som förtecknas i bilaga II del II.
ii) Produkter enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 för
vilka ett exportbidrag har fastställts, även vid export till nolltull
eller när en exportavgift har faststställts.
iii) Produkter som exporteras inom ramen för kvoter eller för vilka
det krävs uppvisande av en exportlicens för att produkterna ska
kunna exporteras enligt en kvot som förvaltas av ett tredjeland
och som öppnats för gemenskapsprodukter som importeras till
detta land.
3.
För produkter som avses i punkterna 2 a i, 2 a iii och 2 b i ska det
säkerhetsbelopp och den giltighetstid som anges i bilaga II gälla.
För produkter som avses i punkterna 2 a ii, 2 b ii och 2 b iii ska de
särskilda tillämpningsföreskrifter avseende giltighetstiden och säkerhets
beloppet som föreskrivs för dessa produkter i gemenskapsbestämmel
serna gälla.
4.
När ett bidrag fastställts för produkter som inte anges i bilaga II
del II, men en aktör inte ansöker om det bidraget, ska denne aktör, vid
tillämpningen av systemet med exportlicenser och förutfastställelselicen
ser enligt punkt 1, inte vara skyldig att uppvisa licens för export av de
aktuella produkterna.
▼B
KAPITEL II
LICENSERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 2
Licens ska inte krävas och kan inte uppvisas för produkter
a) som inte har övergått till fri omsättning inom gemenskapen, eller
(1) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
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b) som exporteras:

i) enligt en tullbestämmelse som tillåter införsel utan gällande tull,
avgifter med motsvarande verkan, eller

ii) enligt den särskilda ordning som avses i artikel 129 i
förordning (EEG) nr 2913/92 som tillåter export utan exportavgif
ter.

Artikel 3
1.
Om produkter som omfattas av aktiv förädling och som inte in
nehåller sådana basprodukter som avses i punkt 2 a övergår till fri
omsättning, måste en importlicens uppvisas, om en sådan krävs för de
produkter som faktiskt övergår till fri omsättning.

2.
Om produkter som övergår till fri omsättning omfattas av någon
av åtgärderna i punkt 1 och innehåller både

a) en eller flera basprodukter som har omfattats av villkoren i
artikel 23.2 i fördraget men inte längre gör det, som en följd av
inarbetning i de produkter som övergått till fri omsättning, och

b) en eller flera basprodukter som inte har omfattats av villkoren i
artikel 23.2 i fördraget,

ska en importlicens, utan hinder av artikel 7.1 i denna förordning, upp
visas för varje sådan basprodukt som avses i b i denna punkt och som
faktiskt används och är en produkt som kräver en sådan licens.

En importlicens ska dock inte krävas om den normalt inte krävs för den
produkt som faktiskt övergår till fri omsättning.

3.
Importlicenser som uppvisas när en produkt enligt punkt 1 och 2
övergår till fri omsättning får inte omfatta förutfastställelse.

4.
Vid export av en produkt som omfattas av någon av de bestäm
melser som avses i punkt 1, och som innehåller en eller flera av de
basprodukter som avses i punkt 2 a, ska en exportlicens uppvisas för
varje sådan basprodukt för vilken licens krävs.

Om inte annat följer av bestämmelserna i tredje stycket om förutfast
ställelse av bidrag, ska dock exportlicens inte krävas om den inte krävs
för den produkt som faktiskt exporteras.

Vid export av sammansatta produkter som berättigar till ett förutfast
ställt bidrag för en eller flera av sina delar, ska varje sådan dels tull
status vara det enda kriteriet som beaktas när systemet med licenser
tillämpas.
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Artikel 4
1.

Licens ska inte krävas och kan inte uppvisas för verksamheter som

a) anges i artiklarna 36, 40, 44 och 45 och i artikel 46.1 i
förordning (EG) nr 800/1999,
b) är helt utan handelskaraktär,
c) avses i förordning (EEG) nr 918/83, eller
d) där kvantiteterna är högst de kvantiteter som anges i bilaga II.
Trots bestämmelserna i första stycket ska licens uppvisas när importen
eller exporten utförs enligt en förmånsordning som beviljas genom ut
färdande av en licens.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förhindra missbruk vid till
lämpningen av denna punkt, särskilt när flera import- eller exportdekla
rationer, som uppenbart inte har något ekonomiskt eller annat berätti
gande, används för att täcka en enda import- eller exporttransaktion.
2.

I punkt 1 avses med ”verksamheter helt utan handelskaraktär”

a) import som utförs av privatpersoner eller, i fråga om försändelser,
som är avsedd för privatpersoner, förutsatt att verksamheten upp
fyller kraven i de inledande bestämmelserna i avsnitt II D 2 i den
kombinerade nomenklaturen,
b) export som utförs av fysiska personer, förutsatt att verksamheten i
tillämpliga delar uppfyller kraven som nämns i punkt a.
3.
Medlemsstaterna får underlåta att kräva exportlicens för försän
delse av produkter eller varor som företas av privatpersoner eller grup
per av privatpersoner och vars syfte är gratis utdelning för humanitära
hjälpändamål i tredjeländer om följande villkor är uppfyllda:
a) Berörda parter som önskar utnyttja detta undantag har inte ansökt om
bidrag.
b) Försändelserna är av tillfällig karaktär, och består av varierande
produkter och varor och överstiger inte sammanlagt 30 000 kg per
transportmedel.
c) De behöriga myndigheterna har tillräckliga bevis beträffande produk
ternas eller varornas destination och användning samt transaktionens
korrekta genomförande.
Följande uppgift ska införas i fält 44 i exportdeklarationerna: ”Inget
bidrag – artikel 4.3 i förordning (EG) nr 376/2008”.

Artikel 5
En importlicens ska inte krävas och kan inte uppvisas när produkter
övergår till fri omsättning enligt bestämmelserna i avdelning VI kapitel
2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om behandling av returvaror.
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Artikel 6
1.
Exportlicens ska inte krävas och kan inte uppvisas vid mottagan
det av en deklaration för återexport gällande produkter för vilka expor
tören visar att det har beslutats om återbetalning av eller befrielse från
importtull i enlighet med bestämmelserna i avdelning VII kapitel 5 i
förordning (EEG) nr 2913/92.

2.
Om det vid exporten av produkter krävs en exportlicens, och de
behöriga myndigheterna tar emot deklarationen för återexport innan de
fattar beslut om ansökan om återbetalning av eller befrielse från import
tull ska beviljas, ska en exportlicens uppvisas. Förutfastställelse av ex
portbidrag eller exportavgift ska inte tillåtas.

KAPITEL III
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
AVSNITT 1

Licensers och dellicensers giltighet
Artikel 7
1.
Import- eller exportlicensen ger rättighet och skyldighet att under
licensens giltighetstid importera eller exportera den angivna kvantiteten
av den berörda produkten eller varan, om inte force majeure föreligger.

De skyldigheter som anges här ska vara huvudkrav enligt artikel 20 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (1).

2.
Exportlicensen med förutfastställelse av bidrag ska medföra skyl
dighet att under licensens giltighetstid exportera den angivna kvantiteten
av den berörda produkten, om inte force majeure föreligger.

Om exportlicens ska uppvisas vid export av produkterna ska export
licensen med förutfastställelse av exportbidraget vara avgörande för
rätten att exportera eller rätten till bidrag.

Om exportlicens inte ska uppvisas vid export av produkterna ska export
licensen med förutfastställelse av exportbidraget endast vara avgörande
för rätten till bidrag.

De skyldigheter som anges här ska vara huvudkrav enligt artikel 20 i
förordning (EEG) nr 2220/85.

3.
I de fall som avses i artikel 47 och i de fall där ett sådant krav
ställs i särskilda gemenskapsregler för den berörda sektorn, ska utfär
dandet av en licens medföra skyldighet att importera från eller exportera
till det land eller den grupp av länder som anges i licensen.
(1) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.
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4.
Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 %
större än den kvantitet som anges i licensen, ska den anses ha impor
terats eller exporterats i enlighet med licensen.
5.
Om den importerade eller exporterade kvantiteten är högst 5 %
mindre än den kvantitet som anges i licensen, ska skyldigheten att
importera eller exportera anses fullgjord.
6.
Då punkterna 4 och 5 tillämpas på licenser som är utfärdade per
styck, ska resultatet av beräkningen av 5 % avrundas till närmast föl
jande heltal.
7.
Om en licens med förutfastställelse av exportavgift eller export
bidrag, med stöd av artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71, den
första arbetsdagen som följer på den sista dagen i dess normala giltig
hetstid används, ska licensen anses ha använts den sista dagen av dess
normala giltighetstid, när det gäller förutfastställda belopp.
▼M1
8.
Utan att det påverkar artikel 1.3 ska giltighetstiden för import- och
exportlicenser samt förutfastställelselicenser fastställas för var och en av
de produkter som anges i bilaga II.
▼B
Artikel 8
1.
Skyldigheter som följer av licenser kan inte överlåtas. Rättigheter
som följer med licenser kan överlåtas av licensinnehavaren under gil
tighetstiden. En sådan överlåtelse kan bara göras till förmån för en enda
mottagare för varje licens eller dellicens. Den ska gälla kvantiteter som
ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.
2.
Mottagaren får inte överlåta sina rättigheter, men får låta dem gå
tillbaka till licensinnehavaren. Återgången ska gälla den kvantitet som
ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.
I ett sådant fall ska det utfärdande organet i licensens fält 6 anteckna
någon av de uppgifter som återfinns i bilaga III del A.
3.
Om en licensinnehavare begär överlåtelse eller licensmottagaren
begär återbördande till innehavaren ska den utfärdande myndigheten
eller den eller de myndigheter som varje medlemsstat utser, uppge
följande på licensen eller dellicensen:
a) Mottagarens namn och adress eller den uppgift som anges i punkt 2.
b) Datum för noteringen, bestyrkt genom myndighetens stämpel.
4.
Överlåtelsen eller återbördandet ska gälla från den dag då note
ringen görs.

Artikel 9
Dellicenser ska, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha
samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda.
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Artikel 10
Licenser och dellicenser som utfärdats, liksom noteringar och attes
teringar i dem som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat ska ha
samma rättsverkan i varje annan medlemsstat som de handlingar som
utfärdats och de noteringar och attesteringar som gjorts av myndighe
terna där.

Artikel 11
1.
När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att
exportera en blandning ska den förutfastställda satsen inte gälla den
exporterade blandningen om klassificeringen enligt tulltaxan för den
beståndsdel på vilken beräkningen av bidraget för blandningen baseras
inte motsvarar blandningens klassificering.
2.
När licens med förutfastställelse av exportbidrag används för att
exportera varor i satser, ska det förutfastställda beloppet endast gälla den
del som klassificeras på samma sätt som varusatsen.

AVSNITT 2

Ansökan om och utfärdande av licens
Artikel 12
1.
För att en ansökan om licens ska godtas, ska den skickas till eller
lämnas in hos den berörda myndigheten på tryckt blankett eller i annan
form som överensstämmer med bestämmelserna i artikel 17.
Den behöriga myndigheten får dock godta en ansökan via skriftlig tele
kommunikation eller elektroniskt meddelande, förutsatt att den innehål
ler alla upplysningar som skulle ha funnits med på blanketten om den
hade använts. Medlemsstaten får begära att denna sedan ska följas av en
ansökan på en tryckt blankett eller i annan form som överensstämmer
med artikel 17 och som skickas till eller lämnas in till den behöriga
myndigheten, varvid datumet för den skriftliga telekommunikationen
eller för det elektroniska meddelandet ska gälla som ansökans inläm
ningsdag. Detta krav ska inte påverka giltigheten av en ansökan som
lämnats in via skriftlig telekommunikation eller elektroniskt meddelan
de.
När licensansökningarna skickas elektroniskt ska medlemsstatens behö
riga myndigheter fastställa bestämmelser för hur namnteckningen ska
ersättas med annan teknik, eventuellt med användning av koder.
2.
Återkallande av en ansökan får bara göras per brev, via skriftlig
telekommunikation eller via elektroniskt meddelande och ska vara den
behöriga myndigheten till handa senast klockan 13.00 på ansökningens
inlämningsdag, förutom i händelse av force majeure.

Artikel 13
1.
Ansökan om licens med förutfastställelse av bidrag och licensen i
fält 16 ska innehålla den tolvsiffriga produktkod som fastställts i export
bidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.
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Om bidragssatsen är densamma för flera koder i samma kategori, såsom
denna fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i
förordning (EG) nr 1234/2007 och i motsvarande artiklar i övriga för
ordningar som gäller den gemensamma organisationen av marknaderna,
kan dessa koder dock stå tillsammans i licensansökningarna och i licen
serna.
2.
Om bidragssatsen är differentierad efter destination ska destina
tionsland eller i förekommande fall destinationszon anges i fält 7 på
licensansökan eller på licensen.
3.
Utan att detta påverkar bestämmelserna i punkt 1 första stycket
och om en produktgrupp fastställs enligt artikel 4.2 första stycket andra
strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999 får de produktkoder som
tillhör denna grupp införas i licensansökan och på själva licenserna i fält
22 efter uppgiften: ”produktgrupp enligt artikel 4.2, i förordning (EG)
nr 800/1999”.

Artikel 14
1.
Ansökningar som innehåller villkor som inte täcks av gemenskaps
regler ska avvisas.
▼M1
2.
Utan att det påverkar artikel 1.3 ska säkerhetsbeloppet för licenser
som utfärdas för import och export vara det som fastställs i bilaga II. Ett
tilläggsbelopp kan komma att tillämpas om det fastställts en export
avgift.
Ansökningar om licenser ska avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet
har ställts hos den behöriga myndigheten senast kl. 13.00 den dag då
ansökan lämnas in.
▼B
3.
Om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 100
euro eller om licensen har upprättats av ett interventionsorgan, ska det
inte krävas någon garanti.
4.
Om
förordning
gången av
upphör att

medlemsstaterna utnyttjar möjligheterna i artikel 5 i
(EEG) nr 2220/85 ska säkerhetsbeloppet infordras vid ut
den frist på två månader som följer på den dag då licensen
gälla.

5.
Det ska inte krävas någon säkerhet för licenser som utfärdas för
export till tredjeland inom ramen för humanitärt bistånd som inte görs
av gemenskapen och som genomförs av biståndsorganisationer som är
godkända av exportmedlemsstaten. Medlemsstaten ska omedelbart med
dela kommissionen de godkända biståndsorganen.
6.
Om punkterna 3, 4 och 5 tillämpas ska artikel 4.1 tredje stycket
gälla i tillämpliga delar.

Artikel 15
Licensansökningar och licenser med förutfastställelse av bidrag som
utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i
det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handels
förhandlingarna i Uruguayrundan ska i fält 20 ha minst en av de upp
gifter som återfinns i bilaga III del B i denna förordning.
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I fält 7 ska bestämmelseland anges. Licensen ska endast vara giltig för
export som sker inom ramen för livsmedelsbistånd av det slag som
avses ovan.

Artikel 16
1.
Med inlämningsdag för ansökan om licens avses den dag då det
behöriga organet tar emot ansökan, förutsatt att den tas emot senast kl.
13.00, oavsett om ansökan lämnas direkt eller skickas till den behöriga
myndigheten per brev eller e-post.

2.
De licensansökningar som kommer in till det behöriga organet en
lördag, söndag eller helgdag eller en vardag efter kl. 13.00 ska anses ha
inkommit den första arbetsdagen efter det att de faktiskt mottogs.

3.
Om en särskild period har föreskrivits för inlämnande av licens
ansökningar, uttryckt i antal dagar, och om den sista dagen av denna
period infaller en lördag, söndag eller helgdag ska denna period löpa ut
kl. 13.00 den första arbetsdagen därefter.

Denna förlängning ska dock inte tas i beaktande vid beräkningen av de
belopp som fastställs genom licensen eller för fastställande av giltighets
tiden.

4.

Tidsangivelserna i denna förordning avser lokal belgisk tid.

Artikel 17
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 andra stycket
och artikel 18.1, ska licensansökningar, licenser och dellicenser upp
rättas på blanketter som överensstämmer med förlagorna i bilaga I.
Dessa blanketter ska fyllas i enligt de anvisningar som ges i dem och
i enlighet med de särskilda gemenskapsbestämmelser som gäller den
berörda produktsektorn.

2.
Blanketter för licenser ska framställas i set bestående av exemplar
nr 1, exemplar nr 2, ansökan samt eventuella extra exemplar av licen
sen.

Medlemsstaten får dock föreskriva att de sökande endast ska fylla i
ansökningsblanketten i stället för hela det set som avses i första stycket.

Om en gemenskapsbestämmelse resulterar i att den kvantitet för vilken
licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan ursprungligen
gällde, ska den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets
storlek bara föras in på ansökningsblanketten.

Blanketter för dellicenser ska framställas i set bestående av exemplar
nr 1 och exemplar nr 2.
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3.
Blanketter, inklusive fortsättningsblad, ska tryckas på vitt, träfritt,
bestruket papper med en vikt på minst 40 gram per kvadratmeter. For
mulären ska mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden
på mellan minus 5 mm och plus 8 mm. Radavståndet ska vara 4,24 mm
(en sjättedels engelsk tum) och blanketternas uppställning ska följas
exakt. Båda sidorna av exemplar nr 1 och den sida på fortsättnings
bladen på vilken avskrivningarna ska föras in, ska dessutom vara tryck
på guillocherad botten för att göra förfalskningar med mekaniska eller
kemiska medel synliga. Guillochtrycket ska vara grönt för importblan
ketter och sepiabrunt för exportblanketter.

4.
Det åligger medlemsstaterna att låta trycka blanketter. Dessa kan
också tryckas av tryckerier som har avtal med de medlemsstater där de
är belägna. I det senare fallet måste hänvisning till avtalet med med
lemsstaten framgå på varje blankett. Varje blankett ska vara försedd
med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt
att identifiera det, samt, med undantag av ansökningsblanketter och
fortsättningsblad, ett individuellt serienummer. Numret ska föregås av
någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlems
stat som utfärdar dokumentet: ”AT” för Österrike, ”BE” för Belgien,
”BG” för Bulgarien, ”CZ” för Tjeckien, ”CY” för Cypern, ”DE” för
Tyskland, ”DK” för Danmark, ”EE” för Estland, ”EL” för Grekland,
”ES” för Spanien, ”FI” för Finland, ”FR” för Frankrike, ►M6 ”HR”
för Kroatien, ◄ ”HU” för Ungern, ”IE” för Irland, ”IT” för Italien,
”LU” för Luxemburg, ”LT” för Litauen, ”LV” för Lettland, ”MT” för
Malta, ”NL” för Nederländerna, ”PL” för Polen, ”PT” för Portugal,
”RO” för Rumänien, ”SE” för Sverige, ”SI” för Slovenien, ”SK” för
Slovakien och ”UK” för Förenade kungariket.

När licenserna och dellicenserna ges ut kan de förses med utfärdande
nummer av den utfärdande myndigheten.

5.
Ansökningarna, licenserna och dellicenserna ska fyllas i på maskin
eller med datorhjälpmedel. De ska tryckas och fyllas i på något av
gemenskapens officiella språk som bestäms av de behöriga myndighe
terna i den medlemsstat som utfärdar dem. Medlemsstaten får dock till
låta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.

6.
De myndigheter som utfärdar licenser och som gör avskrivningar
ska vid stämpling använda en metallstämpel, helst av stål. Den utfär
dande myndighetens stämpel får dock ersättas av en reliefstämpel kom
binerad med perforerade bokstäver och siffror.

7.
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva
att licenser och dellicenser översätts till det officiella språket eller något
av de officiella språken i landet.

Artikel 18
1.
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17 får licenserna
utfärdas och användas med hjälp av datorsystem i enlighet med bestäm
melser som fastställs av de behöriga myndigheterna. Dessa licenser
kallas hädanefter ”elektroniska licenser”.

Den elektroniska licensen ska när det gäller innehåll vara identisk med
den på papper.
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2.
Om licensinnehavaren eller licensmottagaren behöver använda den
elektroniska licensen i en medlemsstat som inte är ansluten till dator
systemet för utfärdande av licenser ska han ansöka om ett utdrag.
Utdraget ska utfärdas utan dröjsmål och utan extra kostnad och ska
utfärdas enligt den blankett som avses i artikel 17.
Om ett sådant utdrag används i en medlemsstat som är ansluten till
datorsystemet för utfärdande av licenser ska endast pappersutdraget an
vändas.

Artikel 19
1.
Om de belopp som ska föras in i licenser vid omvandlingen från
euro till nationell valuta får tre eller flera decimaler, ska bara de två
första anges. När den tredje decimalen är fem eller mer ska den andra
avrundas uppåt till nästa heltal, och när den tredje decimalen är mindre
än fem ska den andra decimalen förbli oförändrad.
2.
Om belopp som uttrycks i euro omvandlas till pund sterling, ska
dock det som sägs i punkt 1 om de två första decimalerna gälla de fyra
första decimalerna. När den femte decimalen är fem eller mer ska den
fjärde decimalen avrundas uppåt till nästa heltal, och när den femte
decimalen är mindre än fem ska den fjärde decimalen förbli oförändrad.

Artikel 20
1.
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 18 om elektroniska
licenser ska licenserna upprättas i minst två exemplar av vilka det första,
kallat ”innehavarens exemplar”, ska vara nr 1 och utfärdas utan dröjs
mål till den sökande, och det andra exemplaret, kallat ”det utfärdande
organets exemplar”, ska vara nr 2 och bevaras hos det utfärdande or
ganet.
2.
När licens utfärdas för en kvantitet som är mindre än den som
ansökan gällde, ska den utfärdande myndigheten ange
a) den kvantitet som licensen är utställd för i fält 17 och 18 i licensen,
b) den motsvarande säkerhetens storlek i fält 11 i licensen.
Säkerhet som har ställts avseende den kvantitet för vilken licens inte har
utfärdats, ska omedelbart frisläppas.

Artikel 21
1.
På begäran av licensinnehavaren eller den som licensen överlåtits
till, och när exemplar nr 1 av dokumentet har lämnats in, får en eller
dellicenser utfärdas av den utfärdande myndigheten eller av den eller en
av de myndigheter som varje medlemsstat utser.
En dellicens ska utfärdas i minst två exemplar, varav det första, kallat
”innehavarens exemplar” och märkt ”nr 1”, genast ska sändas till den
sökande, och det andra, kallat ”utfärdande myndighets exemplar” och
märkt ”nr 2”, ska behållas av myndigheten.
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Den myndighet som utfärdar dellicenser ska på exemplar nr 1 av licen
sen skriva av den kvantitet för vilken dellicensen är utfärdad, ökad med
lämplig tolerans. Ordet ”dellicens” ska föras in vid den avskrivna kvan
titeten i exemplar nr 1 av licensen.
2.

En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

3.
Innehavaren ska återlämna exemplar nr 1 av en dellicens som har
använts eller som har upphört att gälla till den behöriga myndighet som
utfärdade det, tillsammans med exemplar nr 1 av den ursprungliga
licensen, så att myndigheten kan justera de avskrivningar som gjorts i
licensen utifrån dem som gjorts i exemplar nr 1 av dellicensen.

Artikel 22
1.
För att kunna bestämma licensers giltighetstid, ska de anses ha
utfärdats den dag då ansökan om dem kom in, vilket innebär att den
dagen tas med vid beräkningen av giltighetstiden. Licensen får emeller
tid endast användas efter det att den faktiskt utfärdats.
2.
Det kan särskilt anges att en licens ska börja gälla den dag då den
faktiskt utfärdas, vilket innebär att den dagen ska tas med vid beräk
ningen av dess giltighetstid.

AVSNITT 3

Användning av licenser
Artikel 23
1.

Exemplar nr 1 av licensen ska uppvisas enligt följande:

a) När det gäller en importlicens vid det tullkontor som tar emot de
klarationen om övergång till fri omsättning.
b) När det gäller en exportlicens eller en licens med förutfastställelse av
bidrag, vid den tullmyndighet som tar emot deklarationer avseende
export.
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 2.1 i förordning (EG)
nr 800/1999, ska tulldeklarationen avges av licensinnehavaren, eller i
förekommande fall den som licensen överlåtits till, eller deras ombud, i
enlighet med definitionen i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2913/92.
2.
Exemplar nr 1 av licensen ska uppvisas eller stå till tullmyndig
heternas förfogande när den deklaration som avses i punkt 1 tas emot.
3.
Efter avskrivning och attestering av respektive tullkontor enligt
punkt 1 ska exemplar nr 1 av licensen lämnas tillbaka till den berörda
parten. Medlemsstaterna får dock begära eller tillåta att den berörda
parten gör avskrivning i licensen, varvid avskrivningen alltid ska kont
rolleras och attesteras av det berörda tullkontoret.
4.
Om den importerade eller exporterade kvantiteten inte motsvarar
den kvantitet som avskrivits i licensen ska licensavskrivningen rättas för
att ta hänsyn till den kvantitet som faktiskt har importerats eller expor
terats.
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Artikel 24
1.
Genom undantag från bestämmelserna i artikel 23 får en medlems
stat godkänna att licensen
a) lämnas in hos det utfärdande organet eller hos den myndighet som
står för utbetalningen av bidraget,
b) lagras i databasen hos det utfärdande organet eller den myndighet
som står för utbetalningen av bidraget, i de fall artikel 18 är till
lämplig.
2.
Den berörda medlemsstaten ska avgöra i vilka fall punkt 1 ska
gälla och vilka villkor den berörda parten ska uppfylla för att få använda
förfarandet i punkt 1. Dessutom måste de bestämmelser som antagits av
medlemsstaten vara sådana att de säkerställer lika behandling av alla
licenser med förutfastställelse utfärdade inom gemenskapen.
3.
Medlemsstaten ska utse den myndighet som ska sköta avskrivning
och attestering av licensen.
Emellertid ska avskrivning, validering och attestering av licensen också
anses ha skett om
a) det föreligger ett dokument som framställs genom databehandling, i
vilket de exporterade kvantiteterna anges; detta dokument ska bifo
gas licensen och klassificeras med denna,
b) de exporterade kvantiteterna har registrerats i en officiell elektronisk
databas i den berörda medlemsstaten och det finns en länk mellan
denna information och den elektroniska licensen. Medlemsstaterna
får välja att arkivera dessa uppgifter med pappersversioner av de
elektroniska dokumenten.
Avskrivningsdatum ska vara det datum då den deklaration som avses i
artikel 23.1 tas emot.
4.
När deklarationen tas emot i tullen, ska den berörda parten i
deklarationen uppge att bestämmelserna i denna artikel tillämpas och
ange referensnumret på den licens som ska användas.
5.
När det gäller en import- eller exportlicens får varorna frigöras
endast om det tullkontor som avses i artikel 23.1a har mottagit infor
mation från den behöriga myndigheten om att den licens som anges i
tulldokumentet är giltig för produkten i fråga och att denna har avskri
vits.
6.
När exportlicens inte krävs för de exporterade produkterna, men
exportbidraget har fastställts med hjälp av en exportlicens med förutfast
ställelse av bidraget, kan, om det dokument som används vid exporten
för ansökan om bidrag, på grund av en felaktighet, inte innehåller någon
hänvisning till bestämmelserna i denna artikel eller till licensnumret
eller om informationen är felaktig, transaktionen genomföras förutsatt
att följande villkor är uppfyllda:
a) Den myndighet som ska betala bidraget innehar en exportlicens med
förutfastställelse av bidraget för produkten i fråga, vilken är giltig
den dag då deklarationen tas emot.
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b) De behöriga myndigheterna innehar tillräckliga underlag för att jäm
föra den exporterade kvantiteten med exportlicensen.

Artikel 25
1.
Anteckningar som gjorts i licenser och dellicenser får inte ändras
efter det att de har utfärdats.
2.
Om det uppstår tvivel om riktigheten hos de uppgifter som förts in
i en licens eller dellicens, ska dessa återlämnas till den utfärdande
myndigheten på begäran av den berörda parten eller den behöriga myn
digheten i den berörda medlemsstaten.
Om den utfärdande myndigheten anser att en rättelse behöver göras, ska
den återkalla dellicensen eller licensen samt alla tidigare utfärdade del
licenser, och ska snarast utfärda antingen en rättad dellicens eller en
rättad licens med tillhörande rättade dellicenser. På varje exemplar av
dessa nya dokument, som ska förses med texten ”licens rättad den …”
eller ”dellicens, rättad den …”, ska eventuella tidigare avskrivningar
föras in.
Om den utfärdande myndigheten inte anser det nödvändigt att rätta
licensen eller dellicensen ska den förse handlingen med uppgiften ”kont
rollerad den … enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 376/2008” och
stämpla den.

Artikel 26
1.
Innehavaren ska på den utfärdande myndighetens begäran åter
lämna licensen eller dellicensen till myndigheten.
2.
Om ett omtvistat dokument återlämnas eller hålls inne i enlighet
med bestämmelserna i denna artikel eller i artikel 25, ska den behöriga
nationella myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto.

Artikel 27
Om det utrymme på licenserna eller dellicenserna som har reserverats
för avskrivningar är otillräckligt, får den myndighet som gör avskriv
ningarna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med samma fält för
avskrivningar som på baksidan av exemplar nr 1 av dessa licenser eller
dellicenser. Den myndighet som gör avskrivningarna ska anbringa sin
stämpel med ena halvan på licensen eller dellicensen och den andra på
fortsättningsbladet, och för varje ytterligare fortsättningsblad som utfär
das ska en ny stämpel anbringas på samma sätt på detta blad och det
föregående.

Artikel 28
1.
Om det uppstår tvivel om en licens eller en dellicens äkthet, eller
däri införda avskrivningar eller attesteringar, ska den behöriga nationella
myndigheten återlämna det omtvistade dokumentet, eller en fotostatko
pia av det, till berörd myndighet för kontroll.
Dokument kan också lämnas tillbaka för slumpvis kontroll, varvid en
dast en fotostatkopia ska återlämnas.
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2.
Om ett omtvistat dokument återlämnas i enlighet med punkt 1, ska
den behöriga nationella myndigheten på begäran ge ett kvitto till den
berörda parten.

Artikel 29
1.
I den omfattning det är nödvändigt för en riktig tillämpning av
denna förordning, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta
information om licenser och dellicenser, samt om oegentligheter och
överträdelser i samband med dem.
2.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen så snart de fått kän
nedom om oegentligheter och överträdelser i samband med denna för
ordning.
3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela namn och adress
på de myndigheter som utfärdar licenser och dellicenser, kräver in ex
portavgifter och betalar ut exportbidrag. Kommissionen ska publicera
dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning.
4.
Medlemsstaterna ska också till kommissionen överlämna avtryck
av de behöriga myndigheternas stämplar eller, om sådana används,
relieftryck. Kommissionen ska omedelbart underrätta de andra medlems
staterna härom.

AVSNITT 4

Frisläppande av säkerhet
Artikel 30
Beträffande licensers giltighetstid gäller följande:
a) Skyldigheten att importera ska anses fullgjord och rättigheten att
importerna enligt licensen ska anses förverkad den dag då en sådan
deklaration som avses i artikel 23.1 a tas emot, dock alltid under
förutsättning att den aktuella produkten faktiskt övergår till fri om
sättning.
b) Skyldigheten att exportera ska anses fullgjord och rättigheten att
exportera enligt licensen ska anses förverkad den dag då en sådan
deklaration som avses i artikel 23.1 b tas emot.

Artikel 31
Att ett huvudkrav har uppfyllts ska visas genom att
a) vid import lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i
artikel 23.1 a mottagits avseende den aktuella produkten,
b) vid export lämna bevis för att en sådan deklaration som avses i
artikel 23.1 b mottagits avseende den aktuella produkten, och des
sutom,
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i) ska det, när det gäller antingen export eller leveranser som lik
ställs med export enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999,
krävas att det styrks att produkten inom 60 dagar från den dag då
exportdeklarationen togs emot, om inte hinder har uppkommit
genom force majeure, antingen har nått sin bestämmelseort, vilket
gäller leveranser som likställs med export, eller, i andra fall, har
lämnat gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av bestäm
melserna i denna förordning ska leveranser av produkter som
endast är avsedda för konsumtion ombord på borr- eller produk
tionsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar sådana an
läggningar, anses ha lämnat gemenskapens tullområde, om an
läggningarna är belägna på den europeiska kontinentalsockeln
eller på kontinentalsockeln i den icke-europeiska delen av gemen
skapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från den baslinje
som används för att bestämma gränsen för en medlemsstats ter
ritorialvatten,
ii) ska det i de fall produkterna omfattas av förfarandet för lagring
av livsmedel i artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999, krävas
att det styrks att produkten har placerats i ett proviantlager inom
30 dagar från det att anmälan om att det ska omfattas av det
förfarandet har tagits emot, om inte hinder har uppstått genom
force majeure.
När den tidsfrist på 60 dagar som anges i första stycket b i eller den
tidsfrist på 30 dagar som anges i första stycket b ii har gått ut, ska
säkerheten frisläppas i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.2 i
förordning (EEG) nr 2220/85.
En förverkan av säkerheten enligt andra stycket ska inte tillämpas på de
kvantiteter för vilka bidraget minskas enligt artikel 50.1 i
förordning (EG) nr 800/1999 på grund av att tidsfristerna i artikel 7.1
eller i artikel 40.1 i den förordningen inte iakttas.

Artikel 32
1.

Kraven i artikel 31 ska styrkas på följande sätt:

a) I de fall som avses i artikel 31 a genom att visa upp exemplar nr 1
av licensen, och i tillämpliga fall exemplar nr 1 av dellicensen, med
attestering enligt artikel 23 eller artikel 24.
b) I de fall som avses i artikel 31 b, och om inte annat följer av punkt 2
i denna artikel, genom att visa upp exemplar nr 1 av licensen, och i
tillämpliga fall, exemplar nr 1 av dellicensen, attesterad enligt
artikel 23 eller artikel 24.
2.
Dessutom ska kompletterande bevis krävas när det gäller export
från gemenskapen eller leveranser till någon av de destinationer som
närmare anges i artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller när
produkterna omfattas av förfarandet enligt artikel 40 i samma förord
ning.
Sådana kompletterande bevis ska lämnas enligt följande:
a) De ska bestämmas av den berörda medlemsstaten när följande äger
rum i denna stat:
i) Licensen utfärdas.
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ii) Den deklaration som avses i artikel 23.1 b i denna förordning tas
emot.
iii) Produkten
— lämnar gemenskapens tullområde; vid tillämpningen av be
stämmelserna i denna förordning ska leveranser av varor som
endast är avsedda för konsumtion ombord på bord- eller
utvinningsplattformar, inklusive arbetsställen som betjänar
sådana anläggningar, anses ha lämnat gemenskapens tull
område, om anläggningarna är belägna inom den europeiska
kontinentalsockelns område eller inom den del av kontinen
talsockelns område som ligger i den icke-europeiska delen av
gemenskapen, men utanför en tre sjömil bred zon, mätt från
den baslinje som används för att bestämma gränsen för en
medlemsstats territorialvatten,
— levereras till en destination som omnämns i artikel 36 i
förordning (EG) nr 800/1999, eller
— placeras i ett proviantlager enligt artikel 40 i förordning (EG)
nr 800/1999 i medlemsstaten.
b) De ska i alla andra fall lämnas genom
i) uppvisande av ett eller flera kontrollexemplar T5 som avses i
artikel 912a i förordning (EEG) nr 2454/93, eller en bestyrkt
kopia eller fotostatkopia av ett sådant kontrollexemplar eller av
kontrollexemplaren,
ii) ett intyg från den myndighet som är ansvarig för utbetalning av
exportbidraget om att villkoren i artikel 31 b i den här förord
ningen har uppfyllts,
iii) motsvarande bevis enligt punkt 4 i denna artikel.
Om det enda syftet med kontrollexemplaret T5 är att frisläppa säkerhe
ten ska fält 106 i T5 innehålla någon av de uppgifter som återfinns i
bilaga III del C till denna förordning.
Om det dokument som används är en dellicens, eller en ersättning för en
licens eller en dellicens, ska dock denna uppgift kompletteras med
originallicensens nummer samt det utfärdande organets namn och
adress.
De dokument som avses i led b i) och ii), ska skickas tjänstevägen till
det utfärdande organet.
3.
Om en produkt, efter mottagandet av exportdeklarationen enligt
artikel 23.1 b, omfattas av något av de förenklade förfaranden som
fastställs i artiklarna 412–442a i förordning (EEG) nr 2454/93 eller i
avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987
om ett gemensamt transiteringsförfarande för att transporteras till en
bestämmelsestation eller levereras till en mottagare utanför gemenska
pens tullområde, ska kontrollexemplar T5 som krävs enligt punkt 2 b i
denna artikel skickas tjänstevägen till det utfärdande organet. Någon av
uppgifterna i bilaga III del D till denna förordning ska föras in i fält J i
kontrollexemplar T5 under rubriken ”Anmärkningar”.
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I det fall som avses i första stycket kan avgångstullmyndigheten endast
godkänna en ändring i fraktkontraktet som medför att frakten avslutas
inom gemenskapen om det kan fastställas
a) att en ny säkerhet har ställts om den som tidigare ställts för detta
fraktföretag har frisläppts, eller
b) att de berörda myndigheterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att säkerheten inte frisläpps.
Om säkerheten har frisläppts och det senare visar sig att produkten inte
har exporterats ska medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder.
4.
Om kontrollexemplar T5 som avses i punkt 2 b inte kan visas upp
inom tre månader från utfärdandet på grund av omständigheter som den
berörda parten inte rår över, får den senare lämna in en ansökan till den
behöriga myndigheten om att få andra dokument godkända som likvär
diga, och samtidigt ange orsakerna till ansökan och lämna in bestyr
kande handlingar.
De bestyrkande handlingar som ska bifogas ansökan anges i artikel 49.3
andra stycket i förordning (EG) nr 800/1999.

Artikel 33
Vid tillämpning av artikel 37 i förordning (EG) nr 800/1999 ska må
nadens sista dag anses vara mottagningsdag för den deklaration som
avses i artikel 23.1 b i denna förordning.

Artikel 34
1.
På begäran av licensinnehavaren får medlemsstaten frisläppa sä
kerheten i delbelopp i proportion till de kvantiteter produkter för vilka
det bevis som avses i artikel 31 uppvisas, under förutsättning att det har
styrks att minst 5 % av den kvantitet som anges i licensen har impor
terats eller exporterats.
2.
När skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts
ska, om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 39, 40 eller 47,
säkerheten förverkas med ett belopp som är lika med skillnaden mellan
a) 95 % av den kvantitet som anges i licensen, och
b) den kvantitet som faktisk har importerats eller exporterats.
Om licensen är utfärdad med angivande av antal ska resultatet av be
räkningen av 95 % i tillämpliga fall rundas av till närmaste lägre heltal.
Om den importerade eller exporterade kvantiteten uppgår till mindre än
5 % av den kvantitet som anges i licensen ska dock hela säkerheten
förverkas.
Dessutom gäller att om den säkerhet som skulle förverkas är på 100
euro eller mindre för en viss licens, ska den berörda medlemsstaten
frisläppa hela säkerheten.
Om säkerheten har frisläppts helt eller delvis på felaktiga grunder ska
den ställas på nytt för kvantiteterna i fråga hos det organ som har
utfärdat licensen.
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En begäran om att den frisläppta säkerheten ska ställas på nytt får dock
inte göras senare än fyra år efter frisläppandet, under förutsättning att
aktören har handlat i god tro.

3.
När det gäller exportlicens med förutfastställelse av bidraget ska
följande gälla:

a) Om licensen eller dellicensen återlämnas till det utfärdande organet
under de första två tredjedelarna av dess giltighetsperiod, ska den
motsvarande säkerhet som ska förverkas minskas med 40 %. Vid
tillämpning av detta stycke ska varje del av en dag räknas som en
hel dag.

b) Om licensen eller dellicensen återlämnas till det utfärdande organet
under den sista tredjedelen av dess giltighetsperiod eller under den
månad som följer efter dagen för giltighetsperiodens slut, ska den
motsvarande säkerhet som ska förverkas minskas med 25 %.

Bestämmelserna i första stycket ska endast tillämpas på licenser och
dellicenser som återlämnas till det utfärdande organet under det Gattår för vilket licenserna har utfärdats och under förutsättning att de har
återlämnats mer än 30 dagar före det årets slut.

Första stycket ska endast tillämpas om det inte har fattats beslut om att
upphäva tillämpningen. Kommissionen får besluta enligt förfarandet
som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 eller andra
motsvarande artiklar i andra förordningar om gemensam organisation av
marknaderna, om exportbidraget för en eller flera produkter har ökat,
om att upphäva tillämpningen av första stycket för licenser som ansökts
om före ökningen av exportbidraget, när dessa inte lämnas till det
utfärdande organet förrän dagen före ökningen av exportbidraget.

För de licenser som lämnas in i enlighet med artikel 24 i denna för
ordning ska den dag då licensen lämnas in till det utfärdande organet
anses vara den dag då detta organ tar emot en ansökan från licensinne
havaren om att inleda frisläppandet av säkerheten.

4.
Det bevis på att licensen har använts som avses i artikel 32.1, ska
visas upp inom två månader från det att licensen har upphört att gälla,
om inte hinder uppstår på grund av force majeure.

5.
Det bevis för att varorna har lämnat tullområdet, har levererats till
en bestämmelseort i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 800/
1999 eller har hänförts till det förfarande som avses i artikel 40 i samma
förordning, som avses i artikel 32.2 i denna förordning, ska visas upp
inom tolv månader från det att licensen har upphört att gälla, om inte
hinder uppstår på grund av force majeure.

▼M7

__________
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8.
De behöriga myndigheterna får, om de redan förfogar över erfor
derliga uppgifter, befria från skyldigheten att visa upp de bevis som
avses i punkterna 4 och 5.

9.
Om det genom en gemenskapsbestämmelse med hänvisning till
denna punkt föreskrivs att en skyldighet ska fullgöras genom styrkande
av att produkten har nått en angiven bestämmelseort, ska detta ske i
enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999, och om detta
bevis inte utfärdas ska licenssäkerheten konfiskeras för kvantiteten i
fråga.

Detta styrkande ska också ske inom tolv månader från det att licensen
har upphört att gälla. Om de dokument som krävs enligt artikel 16 i
förordning (EG) nr 800/1999 inte kan lämnas in inom den föreskrivna
tiden, trots att exportören ägnat vederbörlig möda åt att få fram dem i
tid, kan denne beviljas uppskov för inlämnandet av dessa dokument.

10.
När denna punkt ska tillämpas på importlicenser i enlighet med
gemenskapsbestämmelser ska, trots punkterna 4–8, det bevis för att
licensen utnyttjats som avses i artikel 32.1 a lämnas in inom 45 dagar
från och med den dag då licensen upphör att gälla, om detta inte är
omöjligt på grund av force majeure.

Om beviset på utnyttjandet av licensen enligt artikel 32.1 a lämnas in
efter tidsfristen gäller följande:

a) Om licensen, med toleransen inräknad, har utnyttjats under giltig
hetsperioden, ska säkerheten förverkas till ett belopp som motsvarar
ett schablonmässigt avdrag på 15 % av det i licensen angivna sam
manlagda säkerhetsbeloppet.

b) Om licensen har utnyttjats endast delvis inom giltighetstiden, ska
säkerheten förverkas med ett belopp som motsvarar

i) skillnaden mellan 95 % av den kvantitet som anges på licensen
och den kvantitet som faktiskt importeras, plus

ii) 15 % av återstoden av säkerheten efter avdrag enligt led i, ge
nom ett engångsavdrag, plus

iii) 3 % av återstoden av säkerheten efter avdragen enligt led i och
ii, för varje dag som tidsfristen överskrids.
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AVSNITT 5

Förlust av licens
Artikel 35
1.
Denna artikel ska tillämpas om en licens eller dellicens med för
utfastställelse av exportbidragen till ett belopp större än noll förkommer.
2.
Den myndighet som utfärdade den ursprungliga licensen ska, med
förbehåll för bestämmelserna i andra stycket, på begäran av licensinne
havaren eller den som licensen överlåtits till, utfärda en ersättningslicens
eller dellicens.
De behöriga myndigheterna får vägra att utfärda en ersättningslicens om
a) den sökandes förhållanden är sådana att denne inte kan garantera att
denna artikels syften uppfylls; denna befogenhet ska i varje med
lemsstat utövas i enlighet med där gällande principer mot diskrimi
nering av de sökande och för näringsfriheten,
b) den sökande inte har kunnat visa att han har vidtagit lämpliga för
siktighetsåtgärder för att förhindra förlusten av licensen eller del
licensen.
3.
Ett exportbidrag som bestäms i samband med anbudsförfarande
ska betraktas som ett förutfastställt exportbidrag.
4.
En ersättningslicens ska innehålla de uppgifter och noteringar som
fanns på den licens den ersätter. Den ska utfärdas för en kvantitet varor
som utökad med den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den tillgäng
liga kvantiteten i den förlorade licensen. Den sökande ska skriftligt ange
denna kvantitet. Om uppgifter som finns hos den utfärdande myndig
heten visar att den kvantitet som uppgivits av den sökande är för stor,
ska den minskas, därefter utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2
andra stycket.
En av uppgifterna i bilaga III del E, understruken med rött, ska föras in
i fält 22 i ersättningslicensen.
5.
Om ersättningslicensen kommer bort ska det inte utfärdas någon
ny ersättningslicens.
6.
En ersättningslicens ska utfärdas under förutsättning att säkerhet
ställs. Säkerhetens storlek ska räknas ut genom att multiplicera
a) det förutfastställda exportbidraget eller i tillämpliga fall den högsta
bidragssatsen för de avsedda bestämmelseorterna, plus 20 %, med
b) den kvantitet som ersättningslicensen är utfärdad för, förhöjd med
den tillåtna avvikelsen.
Det belopp med vilket säkerheten höjs får inte vara lägre än 3 euro per
100 kg nettovikt. Säkerheten ska ställas hos den myndighet som utfär
dade originallicensen.
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7.
Om den kvantitet varor som exporteras med en licens eller en
dellicens samt ersättningslicens, är större än den som skulle ha kunnat
exporteras med originallicensen ska den i punkt 6 nämnda säkerheten
för den överskjutande kvantiteten förverkas som återbetalning av export
bidraget.

8.
I de fall när punkt 7 tillämpas och en exportavgift tillämpas den
dag då den deklaration som avses i artikel 23.1 b tas emot för den
överskjutande kvantiteten, ska den exportavgift som gäller denna dag
indrivas.

Den överskjutande kvantiteten

a) ska fastställas i enlighet med punkt 7,

b) ska vara den för vilken deklaration senast har mottagits med stöd av
den ursprungliga licensen eller dellicensen, eller av en ersättnings
licens. I de fall den kvantitet som senast exporterats är mindre än den
överskjutande kvantiteten, ska omedelbart föregående exportsändning
eller –sändningar tas med i beräkningen till dess den överskjutande
kvantiteten är förbrukad.

Artikel 3.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 (1) ska inte
tillämpas på de fall som beskrivs i denna punkt.

9.
I den mån den säkerhet som avses i punkt 6 inte har förverkats i
kraft av punkt 7, ska den frisläppas 15 månader efter det att licensen har
upphört att gälla.

10.
Om en licens eller dellicens som har kommit bort upphittas, får
den inte användas och ska lämnas tillbaka till den myndighet som
utfärdade ersättningslicensen. Om då den tillgängliga kvantiteten som
anges i originallicensen är lika stor som eller större än den kvantitet som
ersättningslicensen utfärdats för, ska den säkerhet som avses i punkt 6
frisläppas omedelbart.

Om den tillgängliga kvantiteten är större, ska dock den berörda parten
kunna begära att en dellicens utfärdas för en kvantitet som utökad med
den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den som fortfarande kan utnytt
jas.

11.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska lämna varandra de
upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel.

Om myndigheterna lämnar dessa upplysningar via ett sådant kontroll
exemplar T5 som avses i artikel 912a i förordning (EEG) nr 2454/93
och som har utfärdats i syfte att styrka utförsel från gemenskapens
tullområde, ska originallicensens nummer föras in i fält 105 i kontroll
exemplaret T5. Om en dellicens eller en ersättningslicens används ska
originallicensens nummer föras in i fält 106 i kontrollexemplaret T5.
(1) EGT L 16, 20.1.1989, s. 19.
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Artikel 36
1.
Med undantag av de fall som avses i punkt 2 ska den behöriga
myndigheten avslå en ansökan om ersättningslicens eller ersättningsdel
licens för en viss produkt om utfärdandet av licenser för den berörda
produkten inställts tillsvidare eller om utfärdandet sker inom ramen för
en kvantitativ kvot.
2.
Om innehavaren av en import- eller exportlicens med eller utan
förutfastställelse eller den som licensen överlåtits till, kan bevisa på ett
för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt både att licensen
eller dellicensen inte alls eller bara delvis har utnyttjats och inte längre
kan användas, särskilt som en följd av att licensen helt eller delvis
förstörts, ska en ersättningslicens utfärdas av den myndighet som utfär
dat originallicensen för en kvantitet varor som, eventuellt utökad med
den tillåtna avvikelsen, är lika stor som den återstående tillgängliga
kvantiteten. I detta fall ska bestämmelserna i artikel 35.4 första me
ningen tillämpas.
▼M2
Artikel 37
När ersättningslicenser utfärdas ska medlemsstaterna omedelbart infor
mera kommissionen om
a) serienumren på de ersättningslicenser som utfärdats och serienumren
för ersatta licenser i enlighet med artiklarna 35 och 36,
b) de aktuella varornas slag och kvantitet, och i tillämpliga fall, export
bidrags- eller exportavgiftsbelopp som har förutfastställts.
Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.
▼B
Artikel 38
1.
Om en licens eller en dellicens förkommer, och den förlorade
licensen har använts helt eller delvis, får den utfärdande myndigheten
i undantagsfall förse den berörda parten med en dubblett av denna
licens, som ska vara utfärdad och attesterad på samma sätt som original
licensen, och tydligt märkt med ”dubblett” på varje exemplar.
2.
Dubbletter får inte användas vid genomförandet av import- eller
exportklarering.
3.
Dubbletter ska uppvisas för de tullmyndigheter där den deklaration
som avses i artikel 23 togs emot med stöd av den förlorade licensen
eller dellicensen, eller för någon annan behörig myndighet som anvisas
av den medlemsstat i vilken dessa tullmyndigheter är belägna.
4.
Den behöriga myndigheten ska företa avskrivning på dubbletten
och stämpla den.
5.
Dubbletten, försedd med dessa anteckningar, ska ersätta det för
lorade exemplar nr 1 av licensen eller dellicensen som bevis i samband
med frisläppandet av säkerheten.
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AVSNITT 6

Force majeure
Artikel 39
1.
Om import eller export inte kan genomföras under licensens gil
tighetstid till följd av en händelse som innehavaren anser vara force
majeure, ska denne ansöka hos det behöriga organet i medlemsstaten
som utfärdade licensens om att antingen få licensens giltighetstid för
längd eller att den ska upphöra att gälla. Inom sex månader från det att
licensen giltighetstid har upphört ska han bestyrka de förhållanden som
han anser utgöra force majeure.
Om bestyrkande inte har kunnat framläggas inom tidsfristen, trots att
licensinnehavaren har ägnat vederbörlig möda åt att anskaffa och lämna
in det, får han beviljas ytterligare tid.
2.
En begäran om förlängd giltighetstid för en licens måste komma in
senast 30 dagar efter det att giltighetstiden har gått ut.
3.
Omständigheter som anses utgöra force majeure och som vid im
port hänför sig till avsändningslandet eller ursprungslandet, och vid
export till bestämmelselandet, får godkännas som sådana endast när
det utfärdande organet eller någon annan officiell myndighet i samma
medlemsstat i god tid har fått skriftlig anmälan om vilka länder som
berörs.
Anmälan om avsändningsland, ursprungsland eller bestämmelseland ska
anses ha lämnats i god tid om den sökande vid tidpunkten för anmälan
inte kunde ha förutsett att force majeure skulle inträffa.
4.
Det behöriga organ som avses i punkt 1 ska avgöra om omstän
digheterna utgör force majeure.

Artikel 40
1.
När åberopade omständigheter utgör force majeure, ska den behö
riga myndigheten i medlemsstaten där licensen utfärdades avgöra om
skyldigheten att importera eller exportera ska upphävas och säkerheten
frisläppas, eller om licensens giltighetstid ska förlängas med så lång tid
som omständigheterna i det aktuella fallet kan anses kräva. Denna för
längning ska vara högst sex månader räknat från det att licensens ur
sprungliga giltighetstid upphörde. Förlängning får beviljas efter det att
licensen har upphört att gälla.
2.
Det behöriga organet kan besluta annorlunda än vad innehavaren
till licensen har ansökt om.
Om innehavaren begär upphävande av en licens med förutfastställelse
får det behöriga organet, även om ansökan lämnades in mer än 30 dagar
efter det att licensen har upphört att gälla, förlänga licensens giltighets
tid om det förutfastställda beloppet plus eventuella justeringar är mindre
än det som gäller för dagen i fråga om belopp som ska betalas ut eller
större än det belopp som gäller för dagen, i fråga om belopp som ska
krävas in.
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3.
Beslutet att upphäva eller förlänga en licens ska bara gälla den
kvantitet varor som inte kunde importeras eller exporteras på grund av
force majeure.
4.
Om en licens giltighetstid förlängs ska det utfärdande organet
attestera licensen och dess dellicenser samt göra nödvändiga justeringar
i den.
5.
Trots artikel 8.1 ska de rättigheter som följer med en licens med
förutfastställelse vars giltighetstid är förlängd inte gå att överföra. Om
omständigheterna i det aktuella fallet motiverar det, ska dock överföring
beviljas när begäran därom lämnas in samtidigt med begäran om för
längning.
▼M2
6.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om fall med force
majeure de har upptäckt, och inkomma med följande information: De
aktuella produkternas slag (med KN-nummer), om det rör sig om import
eller export, vilka kvantiteter det rör sig om och, i förekommande fall,
upphävande av en licens eller förlängning av licensens giltighetstid med
angivelse av dess längd.
Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.
▼B
Artikel 41
1.
Om en licensinnehavare till följd av force majeure har ansökt om
förlängning av giltighetstiden för en licens med förutfastställelse av
exportavgift eller exportbidrag och det behöriga organet ännu inte har
fattat beslut om ansökan får innehavaren ansöka hos organet om en
andra licens. Den andra licensen ska utfärdas på de villkor som gäller
vid tidpunkten för ansökan bortsett från
a) att den ska utfärdas för högst den outnyttjade kvantiteten i den första
licensen som ansökan om förlängning gäller,
b) att fält 20 ska innehålla någon av uppgifterna i bilaga III del F.
2.
Om det behöriga organet har beslutat att förlänga den första licen
sens giltighetstid
a) ska den kvantitet för vilken den andra licensen användes skrivas av i
den första licensen under förutsättning att
i) den som har använt den andra licensen är samma person som är
berättigad att använda den första, och
ii) användandet har skett under den förlängda giltighetstiden,
b) ska den säkerhet som ställts för den kvantitet som avses i punkt a i
samband med den andra licensen frisläppas,
c) ska i tillämpliga fall det organ som utfärdade licenserna underrätta
det behöriga organ i den medlemsstat där den andra licensen använ
des, så att det inkrävda eller utbetalda beloppet kan korrigeras.
3.
Om det behöriga organet kommer fram till att det inte var fråga
om force majeure, eller beslutar i enlighet med artikel 40 att den första
licensen ska upphöra att gälla, ska rättigheter och skyldigheter till följd
av den andra licensen kvarstå.
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KAPITEL IV
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 42
1.
Produkter som underställs ett system med exportlicenser eller som
kan omfattas av ett system med förutfastställelse av exportbidrag eller
andra belopp som tillämpas vid export, får endast behandlas som retur
varor enligt avdelning VI kapitel 2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om
följande bestämmelser har följts:
a) Om export har utförts utan exportlicens eller förutfastställelselicens,
och om det informationsblad INF 3 som avses i artikel 850 i
förordning (EEG) nr 2454/93 används, ska fält A innehålla någon
av uppgifterna i bilaga III del G till denna förordning.
b) Om export har utförts med en exportlicens med eller utan förutfast
ställelse ska bestämmelserna i artikel 43 tillämpas.
2.

Om returvaror återinförs

a) via en tullmyndighet i en annan medlemsstat än utförselmedlems
staten, ska bevis på att bestämmelserna i artikel 43.1 a eller b har
följts läggas fram med hjälp av det informationsblad INF 3 som
anges i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93,
b) via en tullmyndighet i samma medlemsstat, ska bevis på att bestäm
melserna i punkt 1 a eller i artikel 43.1 a eller b har följts läggas
fram enligt det förfarande som har fastställts av de berörda myndig
heterna i medlemsstaten.
3.
Punkt 1 a ska inte tillämpas i de fall som avses i artikel 844.2 b i
förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 43
1.
Om skyldigheten att exportera inte har fullgjorts, enligt artikel 42,
ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:
a) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfast
ställelse och denna inte har gått ut det datum då den berörda parten
anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna i artikel 42 angående
returvaror
i) ska den avskrivning på licensen som gäller den aktuella utförseln
annulleras,
ii) ska den säkerhet som är ställd för licensen inte frisläppas för den
aktuella utförseln, eller om detta redan har skett, ska en ny
säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna ställas till
det organ som har utfärdat licensen,
iii) ska exportlicensen med eller utan förutfastställelse återlämnas till
licensens innehavare.
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b) Om utförsel har skett med en exportlicens med eller utan förutfast
ställelse och denna licens har upphört att gälla det datum då den
berörda parten anmäler sin avsikt att utnyttja bestämmelserna i
artikel 42 angående returvaror
i) ska säkerheten för licensen förverkas enligt de regler som gäller
för varje enskilt fall, om den inte har frisläppts för den aktuella
utförseln,
ii) ska licensens innehavare, om säkerheten har frisläppts, ställa en
ny säkerhet i proportion till de aktuella kvantiteterna till det organ
som utfärdat licensen, och ska denna säkerhet förverkas enligt de
regler som gäller i varje enskilt fall.
2.
Punkt 1 ska inte tillämpas om varorna har returnerats på grund av
force majeure, eller i de fall som avses i artikel 844.2 b i
förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 44
1.
När säkerheten för den licens som används vid export av produk
ter som har återinförts enligt ordningen för returvaror skulle vara för
verkad enligt artikel 43, ska denna frisläppas på berörda parters begäran
om återinförsel följs av export av likvärdiga produkter som omfattas av
samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen.
2.

För denna utförsel gäller följande:

a) Exportdeklarationen för denna utförsel måste ha tagits emot
i) senast inom 20 dagar räknat från det datum när deklarationen
avseende återinförsel av returvarorna togs emot,
ii) med en ny exportlicens om den ursprungliga exportlicensen har
gått ut det datum när exportdeklarationen för de likvärdiga pro
dukterna togs emot.
b) Den måste omfatta produkter
i) i samma kvantitet,
ii) som är adresserade till den mottagare som angavs för den ur
sprungliga exportförsändelsen, utom i de fall som avses i
artikel 844.2 c eller d i förordning (EEG) nr 2454/93.
Exportören måste tillhandahålla all nödvändig information om produk
tens kännetecken och bestämmelseort på ett för exporttullkontoret till
fredsställande sätt.
3.
Säkerheten ska frisläppas när det organ som utfärdade licensen får
bevis på att de villkor som fastställs i denna artikel har uppfyllts. Be
viset ska bestå av följande dokument:
a) Exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna eller dubblett eller
en fotokopia av den, bestyrkt av den behöriga myndigheten och
försedd med någon av de uppgifter som återfinns i bilaga III del
H. Denna uppgift måste bestyrkas med den berörda tullmyndighetens
stämpel direkt på det aktuella dokumentet.
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b) Ett dokument som bekräftar att produkterna har lämnat gemenska
pens tullområde inom 60 dagar från det att exportdeklarationen togs
emot, utom när force majeure föreligger.

Artikel 45
1.
Vid tillämpningen av artikel 896 i förordningar (EEG) nr 2454/93
ska den myndighet som utfärdade licensen intyga att åtgärder har vid
tagits som, om det blir nödvändigt, gör det möjligt att upphäva effek
terna av att varorna har övergått till fri omsättning, om inte annat följer
av punkt 4 i denna artikel.
Importören ska upplysa den utfärdande myndigheten om
a) namn och adress på den beslutsfattande tullmyndighet som intyget
ska skickas till och som avses i artikel 877.1 i förordning (EEG)
nr 2454/93,
b) de aktuella produkternas kvantitet och slag, importdatum samt num
mer på den berörda licensen.
Om licensen inte redan har lämnats till den utfärdande myndigheten ska
importören överlämna dokumentet till den myndigheten.
Innan det intyg som nämns i första stycket avsänds, ska den utfärdande
myndigheten förvissa sig om att
a) säkerheten för de berörda kvantiteterna inte har frisläppts och inte
kommer att frisläppas,
b) säkerheten, om den har frisläppts, har ställts på nytt för de berörda
kvantiteterna.
Det ska dock inte krävas att säkerheten ställs på nytt för kvantiteter som
överskrider den gräns där skyldigheten att importera betraktas som full
gjord.
Licensen ska återsändas till den berörda parten.
2.
Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull inte beviljas,
ska den beslutsfattande tullmyndigheten underrätta den myndighet som
utfärdade licensen om detta. Säkerheten för den aktuella kvantiteten ska
frisläppas.
3.
Om återbetalning av, eller befrielse från, importtull beviljas ska
avskrivningen i licensen för den aktuella kvantiteten annulleras, även
om licensen har upphört att gälla. Licensen ska omedelbart återsändas
till det utfärdande organet när den upphört att gälla. Säkerheten för den
aktuella kvantiteten ska förverkas, om inte annat följer av gällande
bestämmelser på området.
4.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas i följande fall:

a) När produkterna måste återutföras, förstöras eller läggas på tullager
eller i frizon på grund av force majeure.
b) När produkterna befinner sig i den situation som avses i artikel 900.1
n andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93.
c) När den licens där den importerade kvantiteten har skrivits av ännu
inte har återsänts till den berörda parten när ansökan om återbetal
ning av eller befrielse från importavgift lämnas in.

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 35
▼B
5.

Första meningen i punkt 3

a) ska inte gälla i det fall som avses i punkt 4 b,
b) ska bara gälla på den berörda partens begäran i det fall som avses i
punkt 4 a.

Artikel 46
1.
Om effekterna av att varorna har övergått till fri omsättning har
upphävts och den säkerhet som har ställts för licensen borde förverkas
enligt bestämmelserna i artikel 45, ska säkerheten frisläppas på begäran
av den berörda parten om villkoren i punkt 2 i den här artikeln är
uppfyllda.
2.
Den berörda parten måste på ett för den behöriga myndigheten
tillfredsställande sätt visa att samma kvantitet likvärdiga produkter som
omfattas av samma undernummer i Kombinerade nomenklaturen har
importerats inom två månader från det datum då import ursprungligen
skedde, av samma importör och från samma leverantör, som ersättning
för produkter på vilka artikel 238 i förordning (EEG) nr 2913/92 har
tillämpats.

Artikel 47
1.
Denna artikel ska tillämpas på licenser med förutfastställelse av
exportbidrag som har sökts i samband med en infordran av anbud, som
utfärdats i ett importerande tredjeland.
Med infordran av anbud ska förstås en öppen inbjudan utfärdad av
offentliga organ i icke-medlemsstater, eller av offentligrättsliga interna
tionella organ, att till ett givet datum lämna anbud som dessa organ ska
besluta om.
I denna artikel ska de väpnade styrkor som avses i artikel 36.1 c i
förordning (EG) nr 800/1999 betraktas som importland.
2.
Om villkoren i punkt 3 har uppfyllts får en exportör, som har
lämnat eller önskar lämna anbud som svar på en anbudsinfordran enligt
punkt 1, ansöka om en eller flera licenser med förutfastställelse som
utfärdas under förutsättning att han tilldelas ett kontrakt.
3.
Bestämmelserna i denna artikel ska bara tillämpas om infordran av
anbud innehåller följande upplysningar:
a) Namn på importerande tredjeland och det organ som utfärdat an
budsinfordran.
b) Sista datum för inlämnande av anbud.
c) Den exakta kvantitet produkter som omfattas av anbudsförfarandet.
Berörd part ska lämna dessa upplysningar till det utfärdande organet vid
ansökan om licens.
En ansökan om licens med förutfastställelse får inte lämnas in mer än
15 dagar före sista dagen för inlämnandet av anbud, men måste lämnas
senas kl. 13.00 sista dagen för inlämnande av anbud.

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 36
▼B
Den kvantitet för vilken licens söks får inte överstiga den kvantitet som
anges i anbudsinfordran. Ingen hänsyn ska tas till tillåten avvikelse eller
valmöjligheter som nämns i infordran.
Medlemsstaterna ska genast meddela kommissionen de uppgifter som
avses i första stycket.
4.
Som undantag till bestämmelserna i artikel 14.2 behöver säkerhe
ten inte ställas när ansökan om licens lämnas in.
5.
Inom 21 dagar efter sista dagen för inlämnande av anbud, ska den
sökande, utom då force majeure föreligger, per brev eller via skriftlig
telekommunikation, som ska vara det utfärdande organet till handa se
nast den dag då fristen på 21 dagar går ut, lämna meddelande om
antingen
a) att han har tilldelats ett kontrakt,
b) att han inte har tilldelats kontrakt,
c) att han inte har lämnat in något anbud, eller
d) att han på grund av omständigheter som han inte kan lastas för, inte
kan få reda på utgången av anbudsförfarandet inom den angivna
tidsfristen.
6.
Ansökningar om licenser ska inte beviljas om det, under den frist
som tillämpas vid utfärdandet av licenser för vissa produkter, vidtas en
specialåtgärd som förhindrar utfärdandet av sådana licenser.
Om en sådan åtgärd vidtas efter utgången av fristen hindrar inte detta att
det utfärdas en eller flera licenser för anbudsförfarandet i fråga om den
sökande har uppfyllt följande villkor:
a) De upplysningar som avses i punkt 3 första stycket har styrkts med
hjälp av relevanta dokument.
b) Bevis har lagts fram för att sökanden har tilldelats ett kontrakt.
c) Den säkerhet som krävs för att licensen ska utfärdas har ställts, och
d) kontraktet har visats upp, eller
e) sökanden har, om det finns berättigade skäl för att ett kontrakt inte
kan visas upp, framlagt dokument som ger belägg för de förpliktelser
han har åtagit sig gentemot övriga avtalsslutande parter, inklusive en
bekräftelse från hans bank på att köparens finansiella institut har
öppnat en oåterkallelig remburs för den avtalade leveransen.
Licensen eller licenserna ska utfärdas endast för det land som avses i
punkt 3 första stycket a. Infordran av anbud ska anges på dem.
Den totala kvantitet för vilken licensen eller licenserna utfärdas ska vara
lika stor som den kvantitet som den sökande tilldelats kontrakt för och
framlagt det kontrakt eller de dokument som avses i denna punkt andra
stycket e. Denna kvantitet får i sin tur inte överstiga kvantiteten i
ansökan.
Om ansökan avser flera förutfastställelselicenser, får den kvantitet som
licensen eller licenserna utfärdas för inte överstiga den ursprungligen
begärda kvantiteten för varje licens.

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 37
▼B
För att fastställa licensens giltighetstid ska artikel 22.1 tillämpas.
Licens får inte utfärdas för en kvantitet som den sökande inte har till
delats kontrakt för eller inte har uppfyllt villkoren för enligt denna punkt
andra stycket a, b, c och d eller a, b, c och e.
Licensinnehavaren ska vara primärt ansvarig för återbetalning av alla
felaktigt utbetalade bidrag när det kan fastslås att de kontrakt eller
förpliktelser som enligt denna punkt andra stycket, e legat till grund
för utfärdandet av licensen inte motsvarar det anbudsförfarande som
öppnats av det tredjelandet.
7.
I de fall som avses i punkt 5 b, c och d ska licens inte utfärdas på
grundval av en sådan ansökan som avses i punkt 3.
8.
Om den sökande inte följer bestämmelserna i punkt 5, ska licens
inte utfärdas.
Om den sökande kan visa för utfärdande myndighet att tidsfristen för
inlämning av anbud har förlängts gäller dock följande:
a) Vid förlängning med högst tio dagar ska ansökan fortfarande vara
giltig och 21-dagarsfristen för att lämna de upplysningar som anges i
punkt 5 ska räknas från det datum som är ny sista dag för inläm
nande av anbud.
b) Vid förlängning med mer än tio dagar ska ansökan inte längre vara
giltig.
9.

Följande villkor ska tillämpas på frisläppandet av säkerheten:

a) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den be
höriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att det organ som
infordrade anbud har upphävt kontraktet på grunder som han inte
kan lastas för och som inte anses utgöra force majeure, ska den
behöriga myndigheten frisläppa säkerheten när det förutfastställda
bidragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp
som gäller licensens sista giltighetsdag.
b) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet på ett för den be
höriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att det organ som
infordrade anbud har tvingat honom att godkänna ändringar i kont
raktet, på grunder som han inte kan lastas för och som inte anses
utgöra force majeure, får den behöriga myndigheten
— om det förutfastställda bidragsbeloppet är större än eller lika stort
som det bidragsbelopp som gäller licensens sista giltighetsdag,
frisläppa säkerheten för återstoden av den kvantitet som ännu inte
har exporterats,
— om det förutfastställda bidragsbeloppet är mindre än eller lika
stort som det bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är
giltig, förlänga dess giltighetstid i nödvändig mån.
Om det finns särskilda bestämmelser för vissa produkter som innebär
att giltighetstiden för en licens som har utfärdats enligt denna artikel
får överskrida den normala giltighetstiden för en sådan licens, och
den anbudsgivare som fick kontraktet befinner sig i den situation
som avses i första stycket första strecksatsen, får dock den utfär
dande myndigheten förlänga licensen giltighetstid, förutsatt att den
inte överskrider den maximala giltighetstid som dessa bestämmelser
tillåter.
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c) Om den anbudsgivare som tilldelades kontraktet visar att anbuds
infordran eller det efter tilldelning ingångna kontraktet föreskriver
en negativ tillåten avvikelse eller valmöjlighet på mer än 5 %,
samt att det organ som begärde in anbud åberopar denna klausul,
ska skyldigheten att exportera bedömas som fullgjord när den expor
terade kvantiteten är högst 10 % mindre än den kvantitet som licen
sen har utfärdats för, under förutsättning att det förutfastställda bi
dragsbeloppet är större än eller lika stort som det bidragsbelopp som
gäller sista dagen licensen är giltig. I sådana fall ska procentsatsen
95 i artikel 34.2 ersättas med procentsatsen 90.

d) Vid jämförelse mellan det förutfastställda bidragsbeloppet och det
bidragsbelopp som gäller sista dagen licensen är giltig, ska i till
lämpliga fall hänsyn tas till andra belopp som fastställts i gemen
skapsregler.

10.
I särskilda fall får undantag från de regler som fastställs i punk
terna 1–9 antas enligt det förfarande som avses i artikel 195.2 i
förordning (EG) nr 1234/2007 eller i motsvarande artiklar i de andra
förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna.

Artikel 48
1.
Om en importlicens måste uppvisas vid import av en produkt
denna licens också används för beslut om rätt att omfattas av en
månsordning, ska de importerade kvantiteter som, på grund av den
låtna avvikelsen, övertiger den kvantitet som anges i importlicensen
omfattas av någon förmånsordning.

och
för
till
inte

Utom i de fall då det i en sektorsförordning föreskrivs en särskild text
ska någon av uppgifterna i bilaga III del I skrivas in i fält 24 i licensen.

2.
Om den licens som avses i punkt 1 dessutom används till för
valtning av en gemenskapstullkvot, får licensens giltighetstid inte över
skrida kvotens tillämpningsperiod.

3.
Om den berörda produkten inte får importeras utanför kvoten, eller
om utfärdandet av en importlicens för den berörda produkten omfattas
av särskilda villkor, ska importlicensen inte innehålla någon positiv till
låten avvikelse.

Siffran ”0” ska införas i fält 19 i licensen.

4.
Om en importlicens inte måste uppvisas vid import av en produkt
och en importlicens används för förvaltning av en förmånsordning för
denna produkt, ska importlicensen inte innehålla någon positiv tillåten
avvikelse.

Siffran ”0” ska införas i fält 19 i licensen.
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5.
Det tullkontor som godtar deklarationen för övergång till fri om
sättning ska bevara en kopia av den licens eller det utdrag som upp
visats och som ger rätt att omfattas av en förmånsordning. På grundval
av en riskanalys ska en kopia av minst 1 % av de uppvisade licenserna,
varav minst två licenser per år och per tullkontor, skickas för äkthets
kontroll till det utfärdande organ som anges på licensen. Bestämmel
serna i detta stycke ska inte tillämpas på elektroniska licenser eller
licenser som enligt gemenskapslagstiftningen ska kontrolleras på annat
sätt.
▼M2
Artikel 48a
De meddelanden till kommissionen som nämns i artiklarna 14.5, 29.2–4,
37, 40.6 och 47.3 i den här förordningen ska göras i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (1).
▼B
KAPITEL V
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 49
Förordning (EG) nr 1291/2000 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvis
ningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i
bilaga IV.
Artikel 50
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

(1) EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.
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BILAGA I
IMPORTLICENS
EXPORTLICENS MED ELLER UTAN FÖRUTFASTSTÄLLELSE

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 41
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 42
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 43
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 44
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 45
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 46
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 47
▼B

2008R0376 — SV — 21.09.2015 — 008.001 — 48
▼M5
BILAGA II
DEL I
LICENSSKYLDIGHET – VID IMPORT
Förteckning över produkter som avses i artikel 1.2 a i och tak som är tillämpliga enligt artikel 4.1 d
A. Spannmål (Del I i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
Säkerhetsbe
lopp

Nettokvantite
ter (1)

KN-nr

Varuslag

1001 19 00

Durumvete, andra slag än för ut
säde, inklusive produkter impor
terade enligt tullkvoter som av
ses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Spält, vanligt vete och blandsäd
av vete och råg, andra slag än
för utsäde, inklusive produkter
importerade enligt tullkvoter
som avses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

5 000 kg

1003 90 00

Korn, andra slag än för utsäde

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

5 000 kg

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

5 000 kg

1007 90 00

Sorghum, andra slag än för ut
säde

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

5 000 kg

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

2303 10

Återstoder från stärkelsefram
ställning och liknande återstoder

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

Giltighetstid
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Säkerhetsbe
lopp

Nettokvantite
ter (1)

KN-nr

Varuslag

2303 30 00

Drav, drank och annat avfall
från bryggerier eller brännerier

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Återstoder från pressning av cit
rusfrukter

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

2309 90 20

Produkter som avses i komplet
terande anmärkning 5 till kapitel
23 i Kombinerade nomenkla
turen

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

Giltighetstid

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

B. Ris (Del II i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

1006 20

Råris, inklusive produkter im
porterade enligt tullkvoter som
avses i artikel 1.2 a iii

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även
polerat eller glaserat, inklusive
produkter importerade enligt
tullkvoter
som
avses
i
artikel 1.2 a iii

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

1006 40 00

Brutet ris, inklusive produkter
importerade enligt tullkvoter
som avses i artikel 1.2 a iii

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2

1 000 kg

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

▼M8
C. Socker (Del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

1701

(1)

Beskrivning

Alla produkter som importeras
enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter (2)

Säkerhetsbe
lopp

20 euro/ton

Giltighetstid

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på månaden
för det faktiska utfärdandet av
licensen, i enlighet med artikel
22.2

Nettokvantite
ter (1)

(—)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Dessa gränser gäller inte vid import enligt
förmånsvillkor eller inom ramen för tullkvot.
(2) Med undantag för import av förmånssocker med KN-nummer 1701 99 10 med ursprung i Republiken Moldavien som avses i rådets
beslut 2014/492/EU (EUT L 260, 30.8.2014, s. 1) och av förmånssocker med KN-nummer 1701 med ursprung i Georgien som
avses i rådets beslut 2014/494/EU (EUT L 261, 30.8.2014, s. 1).
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
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D. Utsäde (Del V i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

ex 1207 99 20

Varuslag

Sorter av hampfrön för utsäde

Säkerhetsbe
lopp

(2)

Giltighetstid

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2, om inte annat
föreskrivs av medlemsstaterna

Nettokvantite
ter (1)

(—)

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(2) Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 507/2008.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

E. Olivolja och bordsoliver (Del VII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

ex 0709 92 90

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

100 euro/ton

60 dagar från och med dagen för
det faktiska utfärdandet i enlig
het med artikel 22.2

100 kg

0711 20 90

Oliver tillfälligt konserverade 100 euro/ton
(t.ex. med svaveldioxidgas eller
i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lös
ningar) men olämpliga för direkt
konsumtion, för framställning av
olja, inklusive produkter impor
terade inom ramen för tullkvoter
som avses i artikel 1.2 a iii

60 dagar från och med dagen för
det faktiska utfärdandet i enlig
het med artikel 22.2

100 kg

2306 90 19

Oljekakor och andra återstoder 100 euro/ton
från utvinning av olivolja, inne
hållande mer än 3 viktprocent
olivolja

60 dagar från och med dagen för
det faktiska utfärdandet i enlig
het med artikel 22.2

100 kg

Oliver, färska, för framställning
av olja

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

F. Lin och hampa (Del VIII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)

(1)

KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

5302 10 00

Mjukhampa, oberedd eller rötad

(2)

Giltighetstid

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet av licensen, i enlighet
med artikel 22.2, om inte annat
föreskrivs av medlemsstaterna

Nettokvantite
ter (1)

(—)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 507/2008.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
(2)
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▼M5
G. Frukt och grönsaker (Del IX i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
Säkerhetsbe
lopp

Nettokvantite
ter (1)

KN-nr

Varuslag

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld, inklu
sive produkter importerade en
ligt tullkvoter som avses i
artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

ex 0703 90 00

Lök av andra Allium-arter, färsk
eller kyld, inklusive produkter
importerade enligt tullkvoter
som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

Giltighetstid

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

H. Bearbetade produkter av frukt och grönsaker (Del X i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

ex 0710 80 95

Vitlök (2) och Allium ampelop
rasum (även ångkokta och kokta
i vatten), frysta, inklusive pro
dukter importerade enligt tullk
voter som avses i artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker inne
hållande vitlök (2) och/eller Al
lium ampeloprasum (även ång
kokta och kokta i vatten), frysta,
inklusive produkter importerade
enligt tullkvoter som avses i
artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

ex 0711 90 80

Vitlök (2) och Allium ampelop
rasum tillfälligt konserverade
(t.ex. med svaveldioxidgas eller
i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lös
ningar) men olämpliga för direkt
konsumtion i detta tillstånd, in
klusive produkter importerade
enligt tullkvoter som avses i
artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)
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KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker inne
hållande vitlök (2) och/eller Al
lium ampeloprasum tillfälligt
konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltlake, svavel
syrlighetsvatten eller andra kon
serverande
lösningar)
men
olämpliga för direkt konsumtion
i detta tillstånd, inklusive pro
dukter importerade inom ramen
för tullkvoter som avses i
artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (2) och Allium am
peloprasum och blandningar av
torkade grönsaker innehållande
vitlök (2) och/eller Allium ampe
loprasum, hela, i bitar, skivade,
krossade eller pulveriserade,
men inte vidare beredda, inklu
sive produkter importerade inom
ramen för tullkvoter som avses i
artikel 1.2 a iii

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 22.1

(—)

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(2) Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen ska omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till
”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

I. Nöt- och kalvkött (Del XV i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

Alla produkter från tamboskap
som importeras enligt andra
förmånsvillkor än tullkvoter

5 euro per
djur

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på må
naden för dagen för utfärdan
det av licensen, i enlighet
med artikel 22.1

(—)

0201 och 0202

Alla produkter som importeras
enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter

12 euro per
100 kg net
tovikt

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på må
naden för dagen för utfärdan
det av licensen, i enlighet
med artikel 22.1

(—)

0206 10 95 och
0206 29 91

Alla produkter som importeras
enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter

12 euro per
100 kg net
tovikt

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på må
naden för dagen för utfärdan
det av licensen, i enlighet
med artikel 22.1

(—)

ex 0102 29 10 till
ex 0102 29 99
0102 39 10
0102 90 91
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KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

1602 50 10,
1602 50 31 och
1602 50 95

Alla produkter som importeras
enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter

12 euro per
100 kg net
tovikt

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på må
naden för dagen för utfärdan
det av licensen, i enlighet
med artikel 22.1

(—)

1602 90 61 och
1602 90 69

Alla produkter som importeras
enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter

12 euro per
100 kg net
tovikt

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på må
naden för dagen för utfärdan
det av licensen, i enlighet
med artikel 22.1

(—)

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

J. Mjölk och mjölkprodukter (Del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

Varuslag

ex Kapitel 04, 17,
21 och 23

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

All mjölk och alla mjölkpro
dukter som importeras enligt
andra förmånsvillkor än tullk
voter, förutom ost och ost
massa (KN-nummer 0406)
med ursprung i Schweiz och
som importeras utan licens,
enligt följande:

0401

Mjölk och grädde, inte kon
centrerade och inte försatta
med socker eller annat söt
ningsmedel

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

0402

Mjölk och grädde, koncent
rerade eller försatta med soc
ker eller annat sötningsmedel

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil,
yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk
och grädde, även koncent
rerade, försatta med socker
eller annat sötningsmedel,
smaksatta eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

Vassle, även koncentrerad el
ler försatt med socker eller
annat sötningsmedel; produk
ter bestående av naturliga
mjölkbeståndsdelar, även för
satta med socker eller annat
sötningsmedel, inte nämnda
eller inbegripna någon annan
stans

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

0403 10 11
0403 10 39

till

0403 90 11
0403 90 69

till

0404
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KN-nr

Säkerhetsbe
lopp

Varuslag

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

Smör och andra fetter och ol
jor framställda av mjölk;
bredbara smörfettsprodukter
med en fetthalt av mer än
75 viktprocent men mindre
än 80 viktprocent

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

0406

Ost och ostmassa, utom ost
och ostmassa med ursprung
i Schweiz, importerade utan
licens.

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

1702 11 00

Mjölksocker och lösningar av
mjölksocker

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

2106 90 51

Aromatiserade eller färgade
sockerlösningar av laktos

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

2309 10 15

Beredningar av sådana slag
som används vid utfodring
av djur:

10 euro/100
kg

T.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för ut
färdandet av licensen, i enlig
het med artikel 22.1

(—)

0405 10
0405 20 90
0405 90

1702 19 00

2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49

Beredningar och foder som
innehåller produkter för vilka
förordning (EG) nr 1234/
2007 ska tillämpas, direkt el
ler genom förordning (EG)
nr 1667/2006, med undantag
av beredningar och foder en
ligt del I i bilaga I till den
förordningen

2309 90 59
2309 90 70
(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

K. Andra produkter (Del XXI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

1207 99 91

(1)

Varuslag

Hampfrön andra än för utsäde

Säkerhetsbe
lopp

(2)

Giltighetstid

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på månaden
för dagen för det faktiska utfär
dandet
i
enlighet
med
artikel 22.2, om inte annat före
skrivs av medlemsstaterna

Nettokvantite
ter (1)

(—)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
Ingen säkerhet krävs. Se andra villkor i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 507/2008.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
(2)
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L. Etylalkohol (etanol) som framställts av jordbruksprodukter (Del I i bilaga II till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

ex 2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med
alkoholhalt av minst 80 volym
procent, framställd av de jord
bruksprodukter som anges i bi
laga I till fördraget

1 euro per
hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, de
naturerade, oavsett alkoholhalt,
framställd av de jordbrukspro
dukter som anges i bilaga I till
fördraget

1 euro per
hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

100 hl

ex 2208 90 91

Odenaturerad etylalkohol med
alkoholhalt av mindre än 80 vo
lymprocent, framställd av de
jordbruksprodukter som anges i
bilaga I till fördraget

1 euro per
hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

100 hl

ex 2208 90 99

Odenaturerad etylalkohol med
alkoholhalt av mindre än 80 vo
lymprocent, framställd av de
jordbruksprodukter som anges i
bilaga I till fördraget

1 euro per
hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

100 hl

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

DEL II
LICENSSKYLDIGHET VID EXPORT AV PRODUKTER FÖR VILKA ETT EXPORTBIDRAG ELLER EN
EXPORTAVGIFT INTE HAR FASTSTÄLLTS DAGEN FÖR INLÄMNANDE AV EN LICENSANSÖKAN
Förteckning över produkter som avses i artikel 1.2 b i och tak som är tillämpliga enligt artikel 4.1 d
A. Spannmål (Del I i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007) (1)
Säkerhetsbe
lopp

Nettokvantite
ter (1)

KN-nr

Varuslag

1001 19 00

Durumvete, andra slag än för ut
säde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Spält, vete och blandsäd av vete
och råg, andra slag än för utsäde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

(1) Om inte annat följer av förordning (EG) nr 1342/2003.

Giltighetstid
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Varuslag

KN-nr

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

1002 90 00

Råg, andra slag än för utsäde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

1003 90 00

Korn, andra slag än för utsäde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

1004 90 00

Havre, andra slag än för utsäde

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

5 000 kg

1101 00 15

Mjöl av vanligt vete och spält

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

500 kg

(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid export enligt förmånsvillkor,
inom ramen för tullkvot eller när en exportavgift har fastställts.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

B. Ris (Del II i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

(1)

Varuslag

Säkerhetsbe
lopp

Giltighetstid

Nettokvantite
ter (1)

1006 20

Råris

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

500 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även
polerat eller glaserat

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på månaden
för dagen för utfärdandet av li
censen,
i
enlighet
med
artikel 22.1

500 kg

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid export enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
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C. Socker (Del III i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007)
KN-nr

1701

Varuslag

Socker från sockerrör eller soc
kerbetor samt kemiskt ren sacka
ros, i fast form

Säkerhetsbe
lopp

11 euro/100
kg

Giltighetstid

— för kvantiteter över 10 ton,
t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
det faktiska utfärdandet, i
enlighet med artikel 22.2

Nettokvantite
ter (1)

2 000 kg

— för kvantiteter på högst 10
ton, t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
utfärdandet, i enlighet med
artikel 22.1 (2)

1702 60 95
1702 90 95

Annat socker i fast form och si 4,2 euro/100
kg
rap, utan tillsats av aromämnen
eller färgämnen, med undantag
av laktos, glukos, maltodextrin
och isoglukos

— för kvantiteter över 10 ton,
t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
det faktiska utfärdandet, i
enlighet med artikel 22.2

2 000 kg

— för kvantiteter på högst 10
ton, t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
utfärdandet, i enlighet med
artikel 22.1 (2)

2106 90 59

Annan sirap och andra socker 4,2 euro/100
lösningar med tillsats av andra
kg
aromämnen eller färgämnen än
isoglukos, laktos, glukos och
maltodextrin

— för kvantiteter över 10 ton,
t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
det faktiska utfärdandet, i
enlighet med artikel 22.2

2 000 kg

— för kvantiteter på högst 10
ton, t.o.m. utgången av den
tredje månaden som följer
på månaden för dagen för
utfärdandet, i enlighet med
artikel 22.1 (2)
(1)

Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d. Ej tillämpliga vid export enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för tullkvot.
(2) För kvantiteter på högst 10 ton får den berörda parten inte använda mer än en sådan licens vid samma exporttillfälle.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
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DEL III
TAK

FÖR

EXPORTLICENSER FÖR PRODUKTER FÖR VILKA ETT EXPORTBIDRAG
FASTSTÄLLTS DAGEN FÖR INLÄMNANDE AV EN LICENSANSÖKAN
Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 4.1 d
Varuslag, KN-nummer och nummer i exportbidragsnomenklaturen

Nettokvantitet (1)

A. SPANNMÅL:
För varje produkt förtecknad i del I i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/
2007,

5 000 kg

med undantag av undernumren
— 0714 20 10, och 2302 50
— 1101 00 15

(—)
500 kg

B. RIS:
För varje produkt förtecknad i del II i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/
2007

500 kg

C. SOCKER:
För varje produkt förtecknad i del III i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/
2007

2 000 kg

D. MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER:
För varje produkt förtecknad i del XVI i bilaga I till rådets förordning (EG)
nr 1234/2007

150 kg

E. NÖT- OCH KALVKÖTT:
För levande djur förtecknade i del XV i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/
2007

Ett djur

För kött förtecknat i del XV i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

200 kg

G. GRISKÖTT:
KN-nummer: enligt följande
0203

250 kg

1601
1602
0210

150 kg

H. FJÄDERFÄ:
KN-nummer och nummer i exportbidragsnomenklaturen: enligt följande
0105 11 11 9000

4 000 kycklingar

0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000

2 000 kycklingar

0105 14 00 9000
0207

250 kg

HAR
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Varuslag, KN-nummer och nummer i exportbidragsnomenklaturen

I.

Nettokvantitet (1)

ÄGG:
Nummer i exportbidragsnomenklaturen: enligt följande
0407 19 11 9000

2 000 ägg

0407 11 00 9000

4 000 ägg

0407 19 19 9000
0407 21 00 9000

400 kg

0407 29 10 9000
0407 90 10 9000
0408 11 80 9100

100 kg

0408 91 80 9100
0408 19 81 9100

250 kg

0408 19 89 9100
0408 99 80 9100
(1) Ej tillämpligt vid export enligt förmånsvillkor, inom ramen för tullkvot eller när en exportavgift har fastställts.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
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BILAGA III
Del A
Uppgifter som avses i artikel 8.2 andra stycket
— På bulgariska:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [да
та] …

— På spanska:

Retrocesión al titular el …

— På tjeckiska:

Zpětný převod držiteli dne …

— På danska:

tilbageføring til indehaveren den …

— På tyska:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

— På estniska:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

— På grekiska:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

— På engelska:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

— På franska:

rétrocession au titulaire le …

— På kroatiska:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …

— På italienska:

retrocessione al titolare in data …

— På lettiska:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam
[datums]

— På litauiska:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

— På ungerska:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

— På maltesiska:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

— På nederländska:

aan de titularis geretrocedeerd op …

— På polska:

Retrocesja na właściciela tytularnego

— På portugisiska:

retrocessão ao titular em …

— På rumänska:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

— På slovakiska:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

— På slovenska:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

— På finska:

palautus todistuksenhaltijalle …

— På svenska:

återbördad till licensinnehavaren den …

▼M6
▼B
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Del B
Uppgifter som avsesi artikel 15 första stycket
— På bulgariska:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

— På spanska:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

— På tjeckiska:

Licence GATT — potravinová pomoc

— På danska:

GATT-licens — fødevarehjælp

— På tyska:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

— På estniska:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

— På grekiska:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

— På engelska:

Licence under GATT — food aid

— På franska:

Certificat GATT — aide alimentaire

— På kroatiska:

Dozvola u okviru Gatt-a — pomoć u hrani

— På italienska:

Titolo GATT — aiuto alimentare

— På lettiska:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

— På litauiska:

GATT licencija — pagalba maistu

— På ungerska:

GATT-engedély — élelmiszersegély

— På maltesiska:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

— På nederländska:

GATT-certificaat — Voedselhulp

— På polska:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

— På portugisiska:

Certificado GATT — ajuda alimentar

— På rumänska:

Licență GATT — ajutor alimentar

— På slovakiska:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

— På slovenska:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

— På finska:

GATT-todistus — elintarvikeapu

— På svenska:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

▼M6
▼B
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Del C
Uppgifter som avses i artikel 32.2 tredje stycket
— På bulgariska:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

— På spanska:

Se utilizará para liberar la garantía

— På tjeckiska:

K použití pro uvolnění jistoty

— På danska:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

— På tyska:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

— På estniska:

Kasutada tagatise vabastamiseks

— På grekiska:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύ
ησης

— På engelska:

To be used to release the security

— På franska:

À utiliser pour la libération de la garantie

— På kroatiska:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

— På italienska:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

— På lettiska:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

— På litauiska:

Naudotinas užstatui grąžinti

— På ungerska:

A biztosíték feloldására használandó

— På maltesiska:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

— På nederländska:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

— På polska:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

— På portugisiska:

A utilizar para liberar a garantia

— På rumänska:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

— På slovakiska:

Použiť na uvoľnenie záruky

— På slovenska:

Uporabiti za sprostitev varščine

— På finska:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

— På svenska:

Att användas för frisläppande av säkerhet

▼M6
▼B
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Del D
Uppgifter som avses i artikel 32.3 första stycket
— På bulgariska:

Напускане на митническата територия на Общно
стта под опростен режим общностен транзит с
железопътен транспорт или с големи контейнери

— På spanska:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el
régimen de tránsito comunitario simplificado por ferro
carril o en contenedores grandes

— På tjeckiska:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném
tranzitním režimu Společenství pro přepravu po že
leznici nebo ve velkých kontejnerech

— På danska:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ord
ningen for den forenklede procedure for fællesskabs
forsendelse med jernbane eller store containere

— På tyska:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im
Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Ver
sandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Groß
behältern

— På estniska:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse
lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed
mööda või suurtes konteinerites

— På grekiska:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό
το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμε
τακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευ
ματοκιβώτια

— På engelska:

Exit from the customs territory of the Community un
der the simplified Community transit procedure for car
riage by rail or large containers

— På franska:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le
régime du transit communautaire simplifié par chemin
de fer ou par grands conteneurs

— På kroatiska:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnje
nom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željezni
com ili velikim kontejnerima

— På italienska:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime
di transito comunitario semplificato per ferrovia o
grandi contenitori

— På lettiska:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Ko
pienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem
pa dzelzceļu vai lielos konteineros

— På litauiska:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supapras
tintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse tal
pyklose tvarką

— På ungerska:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közös
ségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténer
ben

— På maltesiska:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt
il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata
bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

— På nederländska:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap on
der de regeling vereenvoudigd communautair douane
vervoer per spoor of in grote containers
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— På polska:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z
uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w
przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

— På portugisiska:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo
do regime do trânsito comunitário simplificado por
caminho-de-ferro ou em grandes contentores

— På rumänska:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul
regimului de tranzit comunitar simplificat pentru trans
port pe calea ferată sau în containere mari

— På slovakiska:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe
zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prí
pade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajne
roch

— På slovenska:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnost
nim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici
ali z velikimi zabojniki

— På finska:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa
passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

— På svenska:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det för
enklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter
eller transporter i stora containrar.
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Del E
Uppgifter som avses i artikel 35.4 andra stycket
— På bulgariska:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за
изгубена лицензия (сертификат или извлечение) —
Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

— På spanska:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o
extracto) perdido — número del certificado inicial …

— På tjeckiska:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou
licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence
(osvědčení) …

— På danska:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens)
for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — op
rindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

— På tyska:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen
Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen
Lizenz …

— På estniska:

Kaotatud
litsentsi/sertifikaati
(või
väljavõtet)
asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse
litsentsi/sertifikaadi number …

— På grekiska:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του
απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστο
ποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

— På engelska:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost
licence (certificate or extract) — Number of original
licence (certificate) …

— På franska:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat
(ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

— På kroatiska:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu
dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole
(potvrde) …

— På italienska:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto)
smarrito — numero del titolo originale …

— På lettiska:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja
licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta)
oriģināla numurs

— På litauiska:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifi
katas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, iš
rašo) originalo numeris …

— På ungerska:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély
(vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

— På maltesiska:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ li
ċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru
tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

— På nederländska:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verlo
ren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het
oorspronkelijke certificaat …

— På polska:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub
wyciągu) utraconego — numer świadectwa początko
wego
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— På portugisiska:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certifi
cado (ou extracto) perdido — número do certificado
inicial

— På rumänska:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe
(certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (cer
tificatului) originale …

— På slovakiska:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú
licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licen
cie (certifikátu) …

— På slovenska:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za
izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka
izvirnega dovoljenja …

— På finska:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus
(tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

— På svenska:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad li
cens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicen
sen …
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Del F
Uppgifter som avses i artikel 41.1 b
— På bulgariska:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент
(ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

— På spanska:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del
Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no …

— På tjeckiska:

Licence vydaná podle článku 41
č. 376/2008; č. původní licence …

— På danska:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF)
nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

— På tyska:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der
Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüng
liche Lizenz Nr. …

— På estniska:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud
litsents; esialgne litsents nr …

— På grekiska:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου
41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστο
ποιητικό αριθ. …

— På engelska:

Licence issued in accordance with Article 41 of
Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

— På franska:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du
règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no …

— På kroatiska:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ)
br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

— På italienska:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del
regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

— På lettiska:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

— På litauiska:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 strai
psnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

— På ungerska:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek
szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

— På maltesiska:

Liċenzja
maħruġa
skond
l-Artikolu
41
tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali
Nru …

nařízení

(ES)
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— På nederländska: Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van
Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certifica
atnummer …
— På polska:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41
rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo
nr …
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— På portugisiska:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo
41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado ini
cial n.o …

— På rumänska:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din
Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

— På slovakiska:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES)
č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

— På slovenska:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES)
št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

— På finska:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 ar
tiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

— På svenska:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i
förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …
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Del G
Uppgifter som avses i artikel 42.1 a
— På bulgariska:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

— På spanska:

Exportación realizada sin certificado

— På tjeckiska:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

— På danska:

Udførsel uden licens/attest

— På tyska:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungs
bescheinigung

— På estniska:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

— På grekiska:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξα
γωγής ή προκαθορισμού

— På engelska:

Exported without licence or certificate

— På franska:

Exportation réalisée sans certificat

— På kroatiska:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

— På italienska:

Esportazione realizzata senza titolo

— På lettiska:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

— På litauiska:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

— På ungerska:

Kiviteli engedély használata nélküli export

— På maltesiska:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifi
kat

— På nederländska:

Uitvoer zonder certificaat

— På polska:

Wywóz dokonany bez świadectwa

— På portugisiska:

Exportação efectuada sem certificado

— På rumänska:

Exportat fără licență sau certificat

— På slovakiska:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

— På slovenska:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

— På finska:

Viety ilman todistusta

— På svenska:

Exporterad utan licens
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Del H
Uppgifter som avsesi artikel 44.3 a
— På bulgariska:

Условията, определени в член 44 от Регламент
(ЕО) № 376/2008, са изпълнени

— På spanska:

Condiciones previstas en el artículo
Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

— På tjeckiska:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44
nařízení (ES) č. 376/2008

— På danska:

Betingelserne i artikel
nr. 376/2008 er opfyldt

— På tyska:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG)
Nr. 376/2008 wurden eingehalten

— På estniska:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud
tingimused on täidetud

— På grekiska:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

— På engelska:

Conditions laid down in Article
Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

— På franska:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE)
no 376/2008 respectées

— På kroatiska:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ)
br. 376/2008

— På italienska:

Condizioni
previste
nell'articolo
44
regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

— På lettiska:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie no
sacījumi ir izpildīti

— På litauiska:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 strai
psnyje numatytos sąlygos

— På ungerska:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt felté
telek teljesítve

— På maltesiska:

Kundizzjonijiet
previsti
fl-Artikolu
tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

— På nederländska:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008
bedoelde voorwaarden nageleefd

— På polska:

Warunki
przewidziane
w
art.
rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

44

— På portugisiska:

Condições
previstas
no
artigo
44.o
Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

do

— På rumänska:

Condițiile
prevăzute
la
articolul
44
din
Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

— På slovakiska:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES)
č. 376/2008 boli splnené

— På slovenska:

Pogoji, predvideni v členu
št. 376/2008, izpolnjeni

— På finska:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt
edellytykset on täytetty

— På svenska:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008
är uppfyllda

44

i

44

forordning

44

del

(EF)

of
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Uppgifter som avses i artikel 48.1 andra stycket
— På bulgariska:

Преференциален
режим,
приложим
количеството, посочено в клетки 17 и 18

към

— På spanska:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada
en las casillas 17 y 18

— På tjeckiska:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách
17 a 18

— På danska:

Præferenceordning gældende for mængden anført i
rubrik 17 og 18

— På tyska:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern
17 und 18 genannte Menge

— På estniska:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav
sooduskord

— På grekiska:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την
ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17
και 18

— På engelska:

Preferential arrangements applicable to the quantity
given in Sections 17 and 18

— På franska:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indi
quée dans les cases 17 et 18

— På kroatiska:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine nave
dene u odjeljcima 17 i 18

— På italienska:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indi
cata nelle caselle 17 e 18

— På lettiska:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā
dotajam daudzumam

— På litauiska:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įra
šytiems kiekiams

— På ungerska:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és
18-as mezőn feltüntetett mennyiség

— På maltesiska:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità
indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

— På nederländska:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de
vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

— På polska:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskaza
nych w polach 17 i 18

— På portugisiska:

Regime preferencial aplicável em relação à quan
tidade indicada nas casas 17 e 18

— På rumänska:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute
în căsuțele 17 și 18

— På slovakiska:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v
kolónkach 17 a 18

— På slovenska:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, nave
dene v okencih 17 in 18

— På finska:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esi
tettyihin määriin

— På svenska:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som
anges i fält 17 och 18
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BILAGA IV
Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar
Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000
(EGT L 152, 24.6.2000, s. 1)
Förordning (EG) nr 2299/2001
(EGT L 308, 27.11.2001, s. 19)

Endast artikel 2

Förordning (EG) nr 325/2003
(EUT L 47, 21.2.2003, s. 21)
Förordning (EG) nr 322/2004
(EUT L 58, 26.2.2004, s. 3)
Förordning (EG) nr 636/2004
(EUT L 100, 6.4.2004, s. 25)
Förordning (EG) nr 1741/2004
(EUT L 311, 8.10.2004, s. 17)
Förordning (EG) nr 1856/2005
(EUT L 297, 15.11.2005, s. 7)
Förordning (EG) nr 410/2006
(EUT L 71, 10.3.2006, s. 7)
Förordning (EG) nr 1713/2006
(EUT L 321, 21.11.2006, s. 11)

Endast artikel 8

Förordning (EG) nr 1847/2006
(EUT L 355, 15.12.2006, s. 21)

Endast artikel 4 och bilaga IV

Förordning (EG) nr 1913/2006
(EUT L 365, 21.12.2006, s. 52)

Endast artikel 23

Förordning (EG) nr 1423/2007
(EUT L 317, 5.12.2007, s. 36)
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BILAGA V
Jämförelsetabell
Förordning (EG) nr 1291/2000

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 inledande mening

Artikel 2 inledande mening

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 b inledande mening

Artikel 2 b inledande mening

Artikel 2 b första strecksatsen

Artikel 2 b i

Artikel 2 b andra strecksatsen

Artikel 2 b ii

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 5.1 första stycket inledning

Artikel 4.1 första stycket inledning

Artikel 5.1 första stycket första strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket a

Artikel 5.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket b

Artikel 5.1 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket c

Artikel 5.1 första stycket fjärde strecksatsen
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