
BILAGA IIc 

ALBANSKA TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR OCH ANDRA VAROR MED URSPRUNG I 
GEMENSKAPEN 

(enligt artikel 27.3 c) 

Tullfrihet inom ramen för en tullkvot från och med dagen för avtalets ikraftträdande: 

HS-nummer ( 1 ) Varuslag Kvot 
(i ton) 

1001 90 91 VANLIGT VETE OCH BLANDSÄD AV VETE OCH RÅG, FÖR UTSÄDE 20 000 

1001 90 99 SPÄLT, VANLIGT VETE OCH BLANDSÄD AV VETE OCH RÅG (MED UNDANTAG AV 
UTSÄDE) 

( 1 ) Enligt definitionen i Albaniens tulltaxelag nr 8981 av den 12 december 2003 om godkännande av tulltaxenivån (Albaniens officiella 
tidning nr 82 och nr 82/1, 2002), ändrad genom lag nr 9159 av den 8 december 2003 (Albaniens officiella tidning nr 105, 2003) och 
lag nr 9330 av den 6 december 2004 (Albaniens officiella tidning nr 103, 2004).
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