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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 171/2009,
4. märts 2009,
küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. juunist kuni 31. augustini 2009
määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel
esitanud A-litsentside taotlused, ületavad Hiinast ja kõiki
dest muudest kolmandatest riikidest, v.a Hiina, pärineva
tele toodetele ettenähtud koguseid.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)
võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata
põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille
suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle
artikli 7 lõiget 2,

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 2
on seetõttu vaja kindlaks määrata, millises ulatuses võib
kooskõlas määruse (EÜ) nr 341/2007 artikliga 12 komis
jonile hiljemalt 2009. aasta veebruari lõpus saadetud Alitsentside taotlused rahuldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 341/2007 (3) avatakse
kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate
muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse
nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja
päritolusertifikaatide süsteem.
Kogused, mille kohta on senised ja uued importijad viie
esimese tööpäeva jooksul pärast 15. veebruarist 2009

Määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel viie esimese
tööpäeva jooksul pärast 15. veebruarit 2009 esitatud ja hiljemalt
2009. aasta veebruari lõpus komisjonile saadetud A-impordilit
sentside taotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses vasta
valt käesoleva määruse lisas kehtestatud määrale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY
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LISA

Päritolu

Jrk-nr

Jaotuskoefitsient

— Senised importijad

09.4104

X

— Uued importijad

09.4099

X

— Senised importijad

09.4105

23,155471 %

— Uued importijad

09.4100

0,442303 %

— Senised importijad

09.4106

100 %

— Uued importijad

09.4102

100 %

Argentina

Hiina

Muud kolmandad riigid

„X: Osutatud päritolu puhul kõnealuseks alaperioodiks kvooti ei ole.”

