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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 649/2014 НА КОМИСИЯТА
от 17 юни 2014 година
за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за
износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в
Регламент (ЕО) № 1187/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за устано
вяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188 от него,
като има предвид, че:
(1)

В глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията (2) се определя процедурата за разпределяне на
лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за
посочената държава.

(2)

В член 29 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 се предвижда възможността от 20 до 30 май операторите да подават
заявления за лицензии за износ по отношение на квотната година, продължаваща от 1 юли до 30 юни. В съответс
твие с член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 е целесъобразно да се установи степента, в която могат
се предоставят лицензии за износ за количествата по подадените заявления, и да се определи коефициентът на
разпределение за всяка част от квотата.

(3)

Заявленията, подадени между 20 и 30 май 2014 г., обхващат количества, които са по-малки от наличните. В
резултат на това и в съответствие с член 31, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009 е целесъоб
разно да се определи оставащото количество, за което от 1 до 10 ноември 2014 г. могат да се подават заявления
за лицензии,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приемат се подадените от 20 до 30 май 2014 г. заявления за лицензии за износ.
Количествата, обхванати от заявленията за лицензии за износ по първа алинея от настоящия член, които се отнасят за
продуктите, посочени в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, се умножават по следните коефициенти на
разпределение:
— 1,00 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО)
№ 1187/2009,
— 1,00 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО)
№ 1187/2009.
Оставащото количество, посочено в член 31, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009, се определя
на 12 358 тона.
(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти
(ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1).
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 17 юни 2014 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на
селските райони“

