
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 778/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 16ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 
2014 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το 
άρθρο 188, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση 
πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής (3) αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσο
στώσεων και καθιερώνει σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα 
άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

(2)  Οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών «A» από παραδοσιακούς εισαγωγείς και από νέους 
εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών του μήνα Ιουλίου του 2014, δυνάμει του άρθρου 10 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής 
Κίνας. 

(3)  Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, σε 
ποιον βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή το αργότερο 
έως τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Ιουλίου του 2014, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 341/2007. 

(4) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο παρών κανονι
σμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A» που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 341/2007 κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του μήνα Ιουλίου του 2014 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Ιουλίου του 2014 ικανοποιούνται με βάση τα ποσοστά των αιτούμενων ποσο
τήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Jerzy PLEWA 

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  

17.7.2014 L 210/15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. 
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών 

ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα 
γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καταγωγή Αύξων αριθμός Συντελεστής κατανομής 

Αργεντινή   

—  Παραδοσιακοί εισαγωγείς 09.4104 X 

—  Νέοι εισαγωγείς 09.4099 X 

Κίνα   

—  Παραδοσιακοί εισαγωγείς 09.4105 54,563852 % 

—  Νέοι εισαγωγείς 09.4100 0,424206 % 

Άλλες τρίτες χώρες   

—  Παραδοσιακοί εισαγωγείς 09.4106 — 

—  Νέοι εισαγωγείς 09.4102 —   

«X»:  Για την καταγωγή αυτή, δεν υπάρχει ποσόστωση για την εν λόγω υποπερίοδο. 

«—»:  Δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.  

17.7.2014 L 210/16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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