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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2005
av den 16 augusti 2005
om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom
sektorn för olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

FATTAT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den
29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (1), särskilt artikel 10.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 865/2004 fastställs
särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser på marknaden för olivolja. Det bör fastställas
särskilda tillämpningsbestämmelser för utfärdandet av
dessa licenser.

Bestämmelserna i den här förordningen kompletterar
dem som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2).

(3)

För tydlighetens och öppenhetens skull bör kommissionens förordning (EG) nr 1476/95 av den 28 juni 1995
om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
importlicenser på marknaden för olivolja (3) upphöra att
gälla från och med den 1 november 2005.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 2543/95 av den 30
oktober 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen
med exportlicenser inom olivoljesektorn (4) föreskrivs ett
obligatoriskt system för utfärdande av exportlicenser. Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 865/2004 blir utfärdandet av exportlicenser frivilligt och avhängigt av
marknadsutvecklingen. Följaktligen bör även förordning
(EG) nr 2543/95 upphöra att gälla från och med den 1
november 2005.

(1) EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.
(2) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1741/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 17).
(3) EGT L 145, 29.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1081/2001 (EGT L 149, 2.6.2001, s. 17).
(4) EGT L 260, 31.10.1995, s. 33. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 406/2004 (EUT L 67, 5.3.2004, s. 10).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittéerna för
olivolja och bordsoliver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
I denna förordning fastställs de särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser som föreskrivs i artikel 10 i förordning (EG) nr 865/2004.

2.
Vid import av produkter med KN-numren 1509,
1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31
och 1522 00 39 skall en importlicens uppvisas.

Licensansökningarna, licenserna och utdragen ur licenserna skall
göras på de blanketter som fastställs i bilaga I till förordning
(EG) nr 1291/2000.

Artikel 2
1.
För att komma i åtnjutande av de särskilda fördelar som
föreskrivs i de förordningar som antagits för att genomföra de
avtal som slutits mellan gemenskapen och vissa tredjeländer
skall licensansökningarna och licenserna i rutorna 7 och 8 innehålla uppgift om det berörda tredjelandet.

2.
Importlicensen innebär ett åtagande att från det angivna
tredjelandet importera den produkt som uppfyller villkoren i de
förordningar som avses i punkt 1 och för vilken licensen har
utfärdats.

Artikel 3
1.
Importlicensernas giltighetstid skall vara 60 dagar från och
med faktiskt utfärdandedatum i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.
Säkerheten för importlicensen fastställs till 10 euro per
100 kg netto.

Artikel 4
1.
Medlemsstaterna skall meddela kommissionen för vilka
kvantiteter licenserna har utfärdats och närmare ange kvantiteten samt, i de fall som avses i artikel 2.1, importens ursprungsland, inom följande tidsfrister:
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a) Senast den 5 i varje månad för perioden mellan den 16 och
den sista i föregående månad och senast den 20 i varje
månad för perioden mellan den 1 och den 15 i innevarande
månad när det gäller de produkter som avses i artikel 1 a i
förordning (EG) nr 865/2004.

b) Under den första månaden efter slutet av varje regleringsår
när det gäller de produkter som avses i artikel 1 b och c i
förordning (EG) nr 865/2004 och för vilka en importlicens
har utfärdats.

Om medlemsstaten anser att importen av de kvantiteter för
vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in kan
komma att störa marknaden skall den berörda medlemsstaten
omedelbart informera kommissionen om detta och ange vilka
kvaliteter det rör sig om enligt föreskrifterna i punkt 1, och
skilja mellan de kvantiteter för vilka licensansökningar har gjorts
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men ännu inte godkänts eller utfärdats och de kvantiteter för
vilka licenser har beviljats under innevarande tvåveckorsperiod.
2.
Samtliga meddelanden enligt punkt 1, inklusive meddelanden om att inga licenser har utfärdats, skall lämnas enligt den
modell som återges i bilagan och sändas elektroniskt till kommissionen.
Artikel 5
Förordningarna (EG) nr 1476/95 och (EG) nr 2543/95 upphör
att gälla.
Artikel 6
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Tillämpning av förordning (EG) nr 1345/2005
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD AGRI.C.2
SEKTORN FÖR OLIVOLJA
Avsändare:
Datum:
Period:
Medlemsstat:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Mottagare: GD AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int
Meddelande var fjortonde dag
Klass

Kvantitet

KN-nr (8 siffror)

Förpackning (bulk eller mindre
förpackningar, 4 siffror)

Kvantitet

KN-nr (8 siffror)

Förpackning (bulk eller mindre
förpackningar, 4 siffror)

Totalt

Klass

Totalt

