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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 171/2009,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2009,
valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä kesäkuuta 31 päivään elokuuta
2009
15. päivää seuraavien ensimmäisten viiden työpäivän ai
kana, ylittävät Kiinan ja kaikkien muiden kolmansien
maiden kuin Kiinan alkuperätuotteiden osalta käytettä
vissä olevat määrät.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(3)

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maatalous
tuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

Sen vuoksi olisi määriteltävä asetuksen (EY) N:o
1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, missä mää
rin komissiolle asetuksen (EY) N:o 341/2007 12 artiklan
mukaisesti viimeistään helmikuun lopussa 2009 toimite
tut A-todistushakemukset voidaan hyväksyä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 341/2007 (3) säädetään
kolmansista maista tuotavien valkosipulin ja muiden
maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hal
linnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn
käyttöönotosta.

(2)

Määrät, joille perinteiset tuojat ja uudet tuojat ovat ase
tuksen (EY) N:o 341/2007 10 artiklan 1 kohdan mukai
sesti jättäneet A-todistushakemuksia helmikuun 2009

Asetuksen (EY) N:o 341/2007 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti
helmikuun lopussa 2009 15. päivää seuraavien ensimmäisten
viiden työpäivän kuluessa jätetyt ja komissiolle viimeistään hel
mikuun lopussa 2009 toimitetut A-tuontitodistushakemukset
hyväksytään tämän asetuksen liitteessä ilmoitettujen haettuja
määriä koskevien prosenttiosuuksien osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2009.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja
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Alkuperä

Järjestysnumero

Jakokerroin

— Perinteiset tuojat

09.4104

X

— Uudet tuojat

09.4099

X

— Perinteiset tuojat

09.4105

23,155471 %

— Uudet tuojat

09.4100

0,442303 %

— Perinteiset tuojat

09.4106

100 %

— Uudet tuojat

09.4102

100 %

Argentiina

Kiina

Muut kolmannet maat

”X: Kyseiselle alkuperälle ei ole kiintiötä kyseisellä osakaudella.”

