
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 998/2013 

z dnia 17 października 2013 r. 

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2013 r. do 
dnia 28 lutego 2014 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów 
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ( 2 ), 
w szczególności jego art. 7 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 ( 3 ) otwiera 
kontyngenty taryfowe i ustanawia zarządzanie nimi 
oraz wprowadza system pozwoleń na przywóz i świa
dectw pochodzenia czosnku i innych produktów rolnych 
przywożonych z krajów trzecich. 

(2) Ilości, w odniesieniu do których tradycyjni importerzy 
i nowi importerzy złożyli wnioski o pozwolenia typu 
„A” w ciągu pierwszych siedmiu dni października 
2013 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 341/2007, przekraczają dostępne ilości produktów 
pochodzących z Chin i Argentyny. 

(3) W związku z tym, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1301/2006, należy określić zakres, w jakim 
wnioski o pozwolenia typu „A” przesłane Komisji 
najpóźniej czternastego dnia października 2013 r. 
mogą zostać zrealizowane zgodnie z art. 12 rozporzą
dzenia (WE) nr 341/2007. 

(4) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą 
wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego 
opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wnioski o pozwolenia na przywóz typu „A” złożone zgodnie 
z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 341/2007 w ciągu 
siedmiu pierwszych dni października 2013 r. i przesłane 
Komisji najpóźniej czternastego dnia października 2013 r. 
zostają zrealizowane w zależności od odsetka ilości, w odnie
sieniu do których złożono wnioski, określonego w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 października 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Jerzy PLEWA 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. 
( 3 ) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12.



ZAŁĄCZNIK 

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału 

Argentyna 

— Tradycyjni importerzy 09.4104 100,00 % 

— Nowi importerzy 09.4099 9,229629 % 

Chiny 

— Tradycyjni importerzy 09.4105 27,834562 % 

— Nowi importerzy 09.4100 0,396824 % 

Pozostałe kraje trzecie 

— Tradycyjni importerzy 09.4106 100 % 

— Nowi importerzy 09.4102 — 

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.
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