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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 171/2009
z dne 4. marca 2009
o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v podobdobju od 1. junija do 31. avgusta 2009
skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007, prese
gajo razpoložljive količine za proizvode s poreklom iz
Kitajske in vseh tretjih držav razen Kitajske.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne
31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje
uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo
s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

(3)

Zato je v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št.
1301/2006 treba določiti, v kolikšni meri je možno ob
uporabi člena 12 Uredbe (ES) št. 341/2007 ugoditi
zahtevkom za izdajo dovoljenj „A“, poslanim Komisiji
najpozneje do konca februarja 2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 (3) določa odprtje in
upravljanje tarifnih kvot in uvedbo sistema uvoznih
dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in druge
kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Količine, za katere so tradicionalni in novi uvozniki
vložili zahtevke za izdajo dovoljenj „A“ v prvih petih
delovnih dneh, ki sledijo 15. dnevu februarja 2009, v

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj „A“, ki so bili vloženi v
skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 341/2007 v prvih petih
delovnih dneh, ki sledijo 15. dnevu februarja 2009, ter poslani
Komisiji najpozneje do konca februarja 2009, se ugodi glede na
odstotke zahtevane količine, določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 238, 1.9.2006, str. 13.
(3) UL L 90, 30.3.2007, str. 12.
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PRILOGA

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve

— Tradicionalni uvozniki

09.4104

X

— Novi uvozniki

09.4099

X

— Tradicionalni uvozniki

09.4105

23,155471 %

— Novi uvozniki

09.4100

0,442303 %

— Tradicionalni uvozniki

09.4106

100 %

— Novi uvozniki

09.4102

100 %

Poreklo

Argentina

Kitajska

Druge tretje države

„X: Ni kvote za to poreklo za zadevno podobdobje.“

