L 61/8

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5.3.2009.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 171/2009
(2009. gada 4. marts)
par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2009. gada 1. jūnija līdz 31. augustam
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 341/2007 10. panta 1.
punktam, pārsniedz daudzumus, kas pieejami Ķīnas, un
visu citu trešo valstu, izņemot Ķīnu, izcelsmes produk
tiem.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr.
1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības
produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ieve
šanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

(3)

Tāpēc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta
2. punktam ir jānosaka, kādā mērā var apmierināt “A”
licenču pieteikumus, kas Komisijai nosūtīti vēlākais līdz
2009. gada februāra beigām saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 341/2007 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

tā kā:
(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 341/2007 (3) atver tarifu
kvotas un nosaka to administrēšanu, kā arī ievieš importa
licenču un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz
ķiplokiem un citiem lauksaimniecības produktiem,
kurus importē no trešām valstīm.

(2)

Daudzumi, par kuriem tradicionālie importētāji un jaunie
importētāji ir iesnieguši “A” licenču pieteikumus
pirmajās piecās darba dienās pēc 2009. gada 15. februāra

“A” importa licenču pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 341/2007 10. panta 1. punktu iesniegti pirmajās piecās
darba dienās pēc 2009. gada 15. februāra un Komisijai nosūtīti
vēlākais līdz 2009. gada februāra beigām, apmierina atbilstoši
pieprasīto daudzumu procentuālajai daļai, kas norādīta šīs
regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 4. marta
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY
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PIELIKUMS

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients

— Tradicionālie importētāji

09.4104

X

— Jaunie importētāji

09.4099

X

— Tradicionālie importētāji

09.4105

23,155471 %

— Jaunie importētāji

09.4100

0,442303 %

— Tradicionālie importētāji

09.4106

100 %

— Jaunie importētāji

09.4102

100 %

Argentīna

Ķīna

Citas trešās valstis

“X: Attiecīgajā apakšperiodā nav kvotas produktiem ar šādu izcelsmi.”

