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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 171/2009
ze dne 4. března 2009
o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června do 31. srpna 2009
a novými dovozci během prvních pěti pracovních dnů
následujících po 15. února 2009, překračují množství
dostupná pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a ze
všech třetích zemí kromě Číny.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne
31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě
dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podlé
hají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (3) stanoví otevření
a správu celních kvót a zavedení režimu dovozních
licencí a osvědčení o původu pro česnek a jiné země
dělské produkty dovážené ze třetích zemí.
Množství, na která byly podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES)
č. 341/2007 podány žádosti o licence „A“ tradičními

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 je
tudíž nezbytné stanovit, do jaké míry bude možné
vyhovět žádostem o licence „A“ zaslaným Komisi do
konce února 2009 podle článku 12 nařízení (ES) č.
341/2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Žádostem o dovozní licence „A“ podaným podle čl. 10 odst. 1
nařízení (ES) č. 341/2007 během prvních pěti pracovních dnů
následujících po 15. února 2009 a zaslaným Komisi do konce
února 2009 se vyhovuje do výše procentních sazeb požadova
ných množství, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2009.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Přídělový koeficient

— Tradiční dovozci

09.4104

X

— Noví dovozci

09.4099

X

— Tradiční dovozci

09.4105

23,155471 %

— Noví dovozci

09.4100

0,442303 %

— Tradiční dovozci

09.4106

100 %

— Noví dovozci

09.4102

100 %

Původ

Argentina

Čína

Ostatní třetí země

„X: Pro tento původ a dané podobdobí se kvóta nestanoví.“

