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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 171/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαρτίου 2009
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Ιουνίου έως
τις 31 Αυγούστου 2009
που έπονται της 15ης Φεβρουαρίου 2009, δυνάμει του
άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
341/2007, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα
προϊόντα καταγωγής Κίνας και όλων των τρίτων χωρών
εκτός από την Κίνα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
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 κατατέθηκαν αιτήσεις πιστο
ποιητικών «A» από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγω
γείς κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών

(3)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, σε
ποιο βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστο
ποιητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τα
τέλη Φεβρουαρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A», που κατατέθηκαν δυνά
μει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
341/2007 κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών
που έπονται της 15ης Φεβρουαρίου 2009, και διαβιβάστηκαν στην
Επιτροπή έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2009, ικανοποιούνται με βάση
τα ποσοστά των αιτούμενων ποσοτήτων 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, 4 Μαρτίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.
(3) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4104

X

— Νέοι εισαγωγείς

09.4099

X

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4105

23,155471 %

— Νέοι εισαγωγείς

09.4100

0,442303 %

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4106

100 %

— Νέοι εισαγωγείς

09.4102

100 %

Αργεντινή

Κίνα

Άλλες τρίτες χώρες

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

