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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1607
av den 27 september 2019
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1239 vad gäller tillämplig sista dag för
inlämnande av licensansökan
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
upprättande 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 178 b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (2) fastställs gemensamma bestämmelser vad gäller
ansökan om och utfärdande av import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Den innehåller bestämmelser
om tidsfrister för licensansökningar och begäranden om återkallande av ansökan. I synnerhet innehåller den
bestämmelser för sådana fall där den förordningen anger en tidsfrist för förfaranden i syfte att bestämma första
eller sista dag för perioden, om dessa infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag.

(2)

För att underlätta förvaltningen av tullkvoter i unionen är det nödvändigt att se till att alla tullkvoter för
jordbruksprodukter som förvaltas med licenser omfattas av samma regler som fastställer tidsfristerna för licensan
sökningar.

(3)

Sökande ska kunna lämna in licensansökningar oberoende av nationella helgdagar i medlemsstaterna. För
närvarande bestäms den sista dagen för licensansökningar som infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag
olika, beroende på om ansökningsperioden anges genom hänvisning till ett visst datum eller till periodens längd.
I det senare fallet föreskrivs i artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (3) att om perioden slutar
en lördag, söndag eller allmän helgdag är sista dag för ansökan den arbetsdag som följer på den lördagen,
söndagen eller allmänna helgdagen. I enlighet med artikel 5 i den förordningen, i de fall där ansökningsperioden
anges genom hänvisning till ett bestämt datum, slutar perioden vid utgången av den sista timmen den sista
dagen. Det innebär att i avsaknad av en särskild bestämmelse för fall där den sista dagen för en ansökningsperiod
som anges genom hänvisning till ett visst datum är en lördag, söndag eller allmän helgdag måste ansökan i dessa
fall lämnas in den sista arbetsdagen före den lördagen, söndagen eller allmänna helgdagen.

(4)

För att undvika osäkerhet om relevant sista dag bör den sista dagen för inlämnande av licensansökningar, när
denna dag infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag, i samtliga fall tidigareläggas, oavsett om ansöknings
perioden anges genom hänvisning till ett visst datum eller till periodens längd. Dessutom bör medlemsstater som
vill erbjuda de möjligheter som behövs för att licensansökningar ska kunna lämnas in en lördag, söndag eller
allmän helgdag tillåtas att göra det. I syfte att säkerställa insyn i hanteringen av licensansökningar bör regler
fastställas för att säkerställa att de sökande är informerade om dessa möjligheter.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade
marknadsordningen inom jordbruket.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).
(3) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124,
8.6.1971, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 3.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska ändras på följande sätt:
1. Led b ska ersättas med följande:
”b) med avvikelse från artiklarna 3.2 b och 3.4 i den förordningen ska den tillämpliga sista dagen vara den sista
arbetsdagen före den lördagen, söndagen eller allmänna helgdagen och avslutas kl. 13.00 (lokal tid, Bryssel). När
det gäller licensansökningar får dock en medlemsstat besluta att erbjuda de möjligheter som behövs för att
ansökningar ska kunna lämnas in en lördag, söndag eller allmän helgdag. I det fallet ska den tillämpliga sista
dagen vara den fastställda lördagen, söndagen eller allmänna helgdagen och avslutas kl. 13.00 (lokal tid, Bryssel).
I de fall en medlemsstat beslutar att erbjuda sådana möjligheter ska dessa offentliggöras.”
2. Följande stycke ska läggas till som andra stycke:
”Första stycket b ska också gälla när den tillämpliga sista dagen anges genom hänvisning till ett visst datum och detta
datum infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 september 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

