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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 440/2001,
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001,
Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (2),
ottaa huomioon Kiinasta peräisin olevan valkosipulin tuonnissa
sovellettavasta suojatoimenpiteestä 25 päivänä toukokuuta
2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1104/2000 (3), ja
erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 1859/93 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2872/
2000 (5), mukaan kolmansista maista tuodun valkosipulin yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen
edellytyksenä on tuontiluvan esittäminen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1104/2000 1 artiklan 1 kohdassa
rajoitetaan Kiinasta tuotavaa valkosipulia koskevien
tuontilupien, joita koskeva hakemus on jätetty 29 päivän
toukokuuta 2000 ja 31 päivän toukokuuta 2001 välisenä aikana, antaminen kuukausittaiseen enimmäismäärään.

(3)

Ottaen huomioon edellä mainitun asetuksen 1 artiklan 2
kohdassa vahvistetut perusteet ja annetut tuontiluvat 26
päivästä helmikuuta 2001 alkaen haetut määrät ovat
suuremmat kuin edellä mainitun asetuksen liitteessä
mainitut maaliskuun 2001 enimmäismäärät. Tämän
vuoksi olisi määritettävä, miltä osin näihin hakemuksiin
liittyvät tuontiluvat voidaan antaa. Tämän vuoksi olisi
evättävä 26 päivän helmikuuta 2001 jälkeen jätettyihin
ja ennen 26 päivää maaliskuuta 2001 jätettäviin hakemuksiin liittyvien lupien antaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1859/93 1 artiklan mukaisesti 26 päivästä
helmikuuta 2001 Kiinasta peräisin olevalle, CN-koodiin
0703 20 00 kuuluvalle valkosipulille haettuja tuontilupia annetaan 0,43199 prosentille haetusta määrästä ottaen huomioon
komission 28 päivänä helmikuuta 2001 saamat tiedot.
Edellä mainittuja tuotteita koskevat, 26 päivän helmikuuta
2001 jälkeen jätetyt ja ennen 26 päivää maaliskuuta 2001
jätettävät tuontilupahakemukset hylätään.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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