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1–7 juli kan du söka licens för importkvoter och
importrätter för fjäderfäkött
Under perioden 1–7 juli 2016 kan du söka licens för importkvoter för fjäderfäkött
under grupp 1, 2, 4A, 6A, 7 och 8 för kvotperioden 1 oktober – 31 december 2016.
Dessa licenser söks varje kvartal.
Under samma period kan du också söka importrätter för kvoterna under grupp 5A och
5 B som gäller beredningar av kycklingkött från Thailand. Läs mer om vad som gäller
för importrätter för dessa kvoter här nedanför.
För kvoter under grupp 3, 4B och 6B är kvotperioden 1 juli – 30 juni och licenser söks
1 - 7 april en gång per år.

Det här gäller för att söka licens för importkvoter under
grupp 1 - 4B och 6A - 8
Du som är importör av fjäderfäkött ska tillsammans med din första ansökan om licens
för ett nytt kvotår bifoga ett tulldokument. Kvotåret börjar den 1 juli och slutar den 30
juni och är indelad i fyra delperioder. Tulldokumentet ska visa att du har importerat 50
ton för varje period av de produkter som importkvoterna gäller för eller för
beredningar av kycklingkött med varukod 02109939. Importen ska ha skett under de
två senaste tolvmånadersperioder innan ansökan lämnats in. Perioderna då du ska ha
importerat 50 000 kg för aktuell ansökan är:


1 juli 2014 – 31 juni 2015



1 juli 2015 – 31 juni 2016

Observera att importen ska ha skett med länder utanför EU.
Licenserna för ovanstående kvoter är giltiga 150 dagar.

Det här gäller för att söka importrätter från Thailand grupp
5A – 5B
Om du ska importera beredningar av kycklingkött från Thailand på kvotnummer under
grupp 5A och 5B ska du först söka och beviljas importrätt och därefter söka licens.
Totalt för hela året finns 190 843 000 kg att söka importrätt för och kvantiteten
fördelas enligt tabellen under grupp 5A – 5 B.

2
Du ska tillsammans med din första ansökan om importrätt för ett nytt kvotår bifoga ett
tulldokument. Tulldokumentet ska visa att du har importerat 250 000 kg för varje
period av de produkter som importkvoterna gäller för under de två
tolvmånadersperioder innan ansökan lämnas in.
Perioderna då du ska ha importerat 250 000 kg för aktuell ansökan är:


1 juli 2014 – 31 juni 2015



1 juli 2015 – 31 juni 2016

Observera att importen ska ha skett med länder utanför EU.
Lämna en säkerhet för importrätt och en för licens
När du söker importrätt ska du lämna en säkerhet på 6 euro/100 kg. När du har fått
besked om hur mycket du får importera frisläpps säkerheten för den del du inte får
importera. Då kan du också söka licens på beviljad kvantitet. När du söker licens ska
du lämna en säkerhet på 75 euro/100 kg
Licensen gäller en viss tid
Licenserna under grupp 5A – 5 B gäller i 15 arbetsdagar. Om du importerar mindre än
vad du har importrätt och licens för behåller vi en del av säkerheten eller så får du
betala ett belopp.

Nya begränsningar i ansökningskvantiteter
Det finns nya begränsningar i ansökningskvantiteter för importkvoter för fjäderfäkött
med ursprung från Brasilien, Thailand och andra länder utanför EU.
Fjäderfäkött som saltats eller lagts i saltlake och som ursprungligen har varukod 0207
Begränsningar i
ansökningskvantitet
(kg)
min 100 000
max 5 124 210

Land

Gruppnr

Kvotnr

Varukod

Tull (%)

Brasilien

1
Varje
kvartal
2
Varje
kvartal
3
Årligen

09.4211

0210 99 39

15,4

09.4212

0210 99 39

15,4

min 100 000
max 1 389 150

09.4213

0210 99 39

15,4

min 10 000
max 41 400 kg

Thailand

Övriga

Beredningar av kycklingkött
Land
Brasilien

Gruppnr
4A
Varje
kvartal

Kvotnr
09.4214
09.4251
09.4252

Varukod
1602 32 19
1602 32 11
1602 32 30

Tull (%)
8
630euro/ton
10,9

Begränsningar i
ansökningskvantitet (kg)
min 100000-max 2 384 310
min 100000-max 474 000
min 100000-max 1 887 150

4B
Årligen

09.4253

1602 32 90

10,9

min10 000 – 295 000 kg

3
Thailand*

Övriga

5A
Varje
kvartal

09.4215
09.4254
09.4255
09.4256

1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29

8
10,9
10,9
10,9

min100000–max 4 800 990
min100000–max 420 000
min10000 – max 63 000
min100000–max 405 000

5B
Årligen

09.4257
09.4258
09.4259

1602 39 21
1602 39 85**
1602 39 85***

630euro/ton
10,9
10,9

min 10 000 – max 10 000
min 10 000 – max 600 000
min 10 000 – max 600 000

6A
Varje
kvartal
6B
Årligen

09.4216
09.4260

1602 32 19
1602 32 30

8
10,9

min 10 000 – max 343 290
min 10 000 – max 84 000

09.4261
09.4262
09.4263
09.4264
09.4265

1602 32 11
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 85**
1602 39 85***

630euro/ton
10,9
10,9
10,9
10,9

min 10 000 – max 340 000
min 10 000 – max 470 000
min 10 000 – max 220 000
min 10 000 – max 140 800
min 10 000 – max 125 000

* importrätt för grupp 5A och 5 B
** beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande 25 viktprocent eller mer
men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä
*** beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande mindre än 25 viktprocent
av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä
Kalkon
Land

Gruppnr Kvotnr

Varukod

Tull (%)

Brasilien

7
Varje
kvartal
8
Varje
kvartal

09.4217

1602 31

8,5

09.4218

1602 31

8,5

Övriga

Begränsningar i
ansökningskvantitet
(kg)
min 100 000
max 3 903 040
min 10 000
max 695 760

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om import av fjäderfäkött på Jordbruksverkets hemsida eller
nedanstående förordningar.
Du kan också kontakta:
Anna Petku
e-post: anna.petku@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 51 81

Faxnummer 036-15 59 95.
Tänk på att nyhetsbrevet inte är heltäckande. De fullständiga reglerna hittar du i
kommissionens förordningar (EG) nr 616/2007 senast ändrad enligt (EG) nr 519/2013,
(EG) nr 1308/2013, (EG) nr 376/08 samt (EG) nr 1301/06.

