17.7.2014

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 210/15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 778/2014
av den 16 juli 2014
om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 september 2014–30 november
2014
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprät
tande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för
administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (3) finns bestämmelser om öppnande och administration av tullk
voter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och andra jordbrukspro
dukter som importeras från tredjeländer.

(2)

De kvantiteter för vilka A-licensansökningar har lämnats in av traditionella importörer och nya importörer under
de sju första dagarna i juli 2014 i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 341/2007 överskrider de kvanti
teter som finns tillgängliga för produkter med ursprung i Kina.

(3)

Enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 är det nu därför nödvändigt att fastställa i vilken utsträckning
som de A-licensansökningar som överlämnats till kommissionen senast den 14 juli 2014, i enlighet med artikel 12
i förordning (EG) nr 341/2007, kan beviljas.

(4)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i
kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
A-licensansökningar som har lämnats in under de sju första dagarna i juli 2014 i enlighet med artikel 10.1 i förord
ning (EG) nr 341/2007 och som överlämnats till kommissionen senast den 14 juli 2014 ska beviljas med de procent
satser av de ansökta kvantiteterna som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett
system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90,
30.3.2007, s. 12).
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BILAGA
Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient

– Traditionella importörer

09.4104

X

– Nya importörer

09.4099

X

– Traditionella importörer

09.4105

54,563852 %

– Nya importörer

09.4100

0,424206 %

– Traditionella importörer

09.4106

–

– Nya importörer

09.4102

–

Argentina

Kina

Andra icke-medlemsländer

”X”:

Ingen kvot för detta ursprung under delperioden i fråga.

”–”:

Ingen licensansökan har överlämnats till kommissionen.

