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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 955/2000
av den 5 maj 2000
om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1257/1999 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1040/
1999 av den 20 maj 1999 om en skyddsåtgärd som är tilllämplig vid import av vitlök med ursprung i Kina (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 51/2000 (4), särskilt artikel
1.3 i denna, och
av följande skäl:
Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1859/93 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 1662/94 (6), skall
övergången till fri omsättning i gemenskapen av vitlök
som importeras från tredje länder omfattas av uppvisandet av en importlicens.

(1)

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1040/1999
begränsas utfärdandet av importlicenser för vitlök med
ursprung i Kina, och för ansökningar som inkommer
från och med den 1 juni 1999 till och med den 31 maj
2000, till en månatlig maximikvantitet.

(2)

(3)

Med hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 1.2 i
nämnda förordning och till redan utfärdade importlicenser överstiger de ansökta kvantiteterna den 2 maj
2000 den angivna maximikvantiteten i nämnda förordning för maj månad 2000. Det bör därför fastställas i
vilken omfattning importlicenser kan utfärdas för dessa
ansökningar. Det finns därför anledning att avslå licensansökningar som inlämnas efter den 2 maj 2000 och
före den 29 maj 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De importlicenser som varit föremål för ansökan enligt artikel
1 i förordning (EEG) nr 1859/93 fr.o.m den 2 maj 2000 för
vitlök som klassificeras enligt KN-nummer 0703 20 00 med
ursprung i Kina, utfärdas för en kvantitet motsvarande
0,84388 % av den ansökta kvantiteten, med hänsyn tagen till
de uppgifter som inkommit till kommissionen den 3 maj
2000.
För ovannämnda produkter skall ansökningar om importlicenser som inlämnas efter den 2 maj 2000 och före den 29
maj 2000 avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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