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VERORDENING (EG) Nr. 171/2009 VAN DE COMMISSIE
van 4 maart 2009
betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor de deelperiode van 1 juni
tot en met 31 augustus 2009
A-certificaten zijn aangevraagd gedurende de eerste vijf
werkdagen na de 15e dag van februari 2009, overtreffen
de beschikbare hoeveelheden voor producten van oor
sprong uit China en alle andere derde landen dan China.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voor
schriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor land
bouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

(3)

Derhalve moet, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Ver
ordening (EG) nr. 1301/2006, worden vastgesteld in
welke mate de uiterlijk eind februari 2009 aan de Com
missie toegezonden aanvragen van A-certificaten kunnen
worden ingewilligd overeenkomstig artikel 12 van Ver
ordening (EG) nr. 341/2007,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie (3)
is voorzien in de opening en vaststelling van de wijze
van beheer van tariefcontingenten en de instelling van
een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oor
sprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en
bepaalde andere landbouwproducten.

(2)

De hoeveelheden waarvoor op grond van artikel 10,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 341/2007 door
traditionele importeurs en door nieuwe importeurs

Aanvragen voor A-invoercertificaten die op grond van artikel 10,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 341/2007 zijn ingediend ge
durende de eerste vijf werkdagen na de 15e dag van februari
2009 en die aan de Commissie zijn toegezonden uiterlijk eind
februari 2009, worden ingewilligd tot de in de bijlage bij de
onderhavige verordening vermelde percentages van de ge
vraagde hoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.
(3) PB L 90 van 30.3.2007, blz. 12.
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BIJLAGE

Oorsprong

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt

— Traditionele importeurs

09.4104

X

— Nieuwe importeurs

09.4099

X

— Traditionele importeurs

09.4105

23,155471 %

— Nieuwe importeurs

09.4100

0,442303 %

— Traditionele importeurs

09.4106

100 %

— Nieuwe importeurs

09.4102

100 %

Argentinië

China

Andere derde landen

„X: Voor deze oorsprong is voor de betrokken deelperiode geen hoeveelheid beschikbaar.”

