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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 440/2001
af 2. marts 2001
om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/
2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/
2000 af 25. maj 2000 om en beskyttelsesforanstaltning for
indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina (3), særlig artikel
1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/
93 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 2872/2000 (5), kan
hvidløg importeret fra tredjelande kun overgå til fri
omsætning i Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens.

(2)

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1104/2000
begrænses udstedelse af importlicenser for hvidløg med
oprindelse i Kina og for ansøgninger, der indgives i
perioden 29. maj 2000 til 31. maj 2001, til en maksimal
månedlig mængde.

(3)

Under hensyntagen til kriterierne i artikel 1, stk. 2, i
nævnte forordning og til de allerede udstedte importlicenser overstiger de mængder, der er ansøgt om den

26. februar 2001, den i bilaget til nærværende forordning nævnte maksimale mængde for marts 2001. Det
bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes
importlicenser for disse ansøgninger. Følgelig bør det
afvises at udstede licenser for ansøgninger, der er
indgivet efter den 26. februar 2001 og før den 26. marts
2001 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicenser, der var ansøgt om i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1859/93 den 26. februar 2001 for
hvidløg henhørende under KN-kode 0703 20 00 med oprindelse i Kina, udstedes for 0,43199 % af den ansøgte mængde
under hensyntagen til de oplysninger, som Kommissionen
havde modtaget den 28. februar 2001.
For de nævnte produkter afvises de importlicensansøgninger,
der er indgivet efter den 26. februar 2001 og før den 26. marts
2001.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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