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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 669/2011
af 12. juli 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen
med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(3)

Det er nu muligt at overvåge importen på anden måde.
For at forenkle og lette den administrative byrde for
medlemsstater og aktører skal kravet om importlicenser
for æbler ophæves ved udgangen af den nuværende
udløsningsperiode, som er omhandlet i bilag XVIII til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser
for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007
for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede
frugter og grøntsager (3).

(4)

Forordning (EF) nr. 376/2008 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(5)

For at skabe større klarhed bør der fastsættes gennem
førelsesbestemmelser for importlicenser udstedt for friske
æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, som
stadig er gyldige pr. den dato, som denne forordning
anvendes fra.

(6)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for
Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 134,
sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Med henblik på forvaltningen af import og eksport har
Kommissionen fået beføjelser til at bestemme, for hvilke
produkter der ved import og/eller eksport skal frem
lægges licens. Når behovet for et licenssystem vurderes,
bør Kommissionen tage hensyn til, hvilke instrumenter
der er egnede til forvaltning af markederne og især til
overvågning af importen.

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (2) indførte
krav om en importlicens ved import af friske æbler
henhørende under KN-kode 0808 10 80, efter at EU’s
æbleproducenter var kommet i en vanskelig situation
bl.a. som følge af en markant stigning i importen af
æbler fra visse tredjelande på den sydlige halvkugle.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Punkt G i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008 affattes
således:

»G. Frugt og grøntsager (del IX i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)
KN-kode

Varebeskrivelse

Sikker-hed

Gyldighedsperiode:

Nettomængder (1)

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede,
herunder produkter importeret
under
toldkontingenter,
jf.
artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra datoen
for udstedelse, jf.
artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0703 90 00

Andre grøntsager (Allium-arter),
friske eller kølede, herunder
produkter importeret under told
kontingenter, jf. artikel 1, stk. 2,
litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra datoen
for udstedelse, jf.
artikel 22, stk. 1

(—)

(1)

Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder
ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.
(—) Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.«

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(3) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.
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Artikel 2
På anmodning af de berørte parter frigives den sikkerhed, der er
stillet i forbindelse med udstedelsen af importlicenser for friske
æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, hvis:
a) licensernes gyldighed ikke er udløbet på den dato, som
denne forordning anvendes fra,
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b) licenserne kun delvis eller slet ikke er blevet udnyttet pr. den
dato, som denne forordning anvendes fra.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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