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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 171/2009
2009 m. kovo 4 d.
dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2009 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
tuotojai ir nauji importuotojai pateikė „A“ licencijų
paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10
straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, skirtus produktams,
kurių kilmės šalys yra Kinija, ir visos kitos trečiosios
šalys, išskyrus Kiniją.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),

(3)

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:
(1)

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (3) leidžiama
naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir kitų
žemės ūkio produktų tarifines kvotas, nustatoma jų
administravimo tvarka ir įvedama importo licencijų bei
kilmės sertifikatų sistema.
Kiekis, dėl kurio per penkias pirmąsias darbo dienas
pradedant nuo 2009 m. vasario 15 d. tradiciniai impor

Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006
7 straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti, kiek pagal Regla
mento (EB) Nr. 341/2007 12 straipsnį iki 2009 m.
vasario pabaigos Komisijai perduotų „A“ licencijų
paraiškų galima patenkinti,

1 straipsnis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį per
penkias pirmąsias darbo dienas pradedant nuo 2009 m. vasario
15 d. pateiktos ir iki 2009 m. vasario pabaigos Komisijai
perduotos „A“ importo licencijų paraiškos patenkinamos atsiž
velgiant į prašomų kiekių procentinę dalį kaip numatyta šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 4 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.
(3) OL L 90, 2007 3 30, p. 12.
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PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas

— Tradiciniai importuotojai

09.4104

X

— Nauji importuotojai

09.4099

X

— Tradiciniai importuotojai

09.4105

23,155471 %

— Nauji importuotojai

09.4100

0,442303 %

— Tradiciniai importuotojai

09.4106

100 %

— Nauji importuotojai

09.4102

100 %

Argentina

Kinija

Kitos trečiosios šalys

„X: Atitinkamos laikotarpio dalies kvota šiai kilmės šaliai neskiriama.“

