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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1504/2007,
18. detsember 2007,
milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007.
aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 806/2007 alusel avatud sealiha
tariifikvootide raames
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ)
nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata
põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille
suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle
artikli 7 lõiget 2,

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul
alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 esitatud
impordilitsentsitaotlused hõlmavad saadaolevast kogusest
väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata
kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ning lisada
need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud
kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
võttes arvesse komisjoni 10. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr
806/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine sealihasektoris, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi
määruse (EÜ) nr 806/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on esitatud lisas.

ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EÜ) nr 806/2007 on avatud tariifikvoodid
sealihasektori toodete impordiks.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2). Määrus
(EMÜ) nr 2759/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).
(3) ELT L 181, 11.7.2007, lk 3.
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LISA

Rühma nr

Jrk nr

Alaperioodiks 1.1.2008-31.3.2008 esitatud
impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav
jaotuskoefitsient
(%)

Taotlemata kogused, mis tuleb lisada alaperioodiks 1.4.2008-30.6.2008
(kg)

G2

09.4038

(2)

7 045 625

G3

09.4039

(2)

2 813 000

G4

09.4071

(1)

2 251 500

G5

09.4072

(1)

4 620 750

G6

09.4073

(1)

11 300 250

G7

09.4074

(2)

3 562 706

(1) Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.
(2) Ei kohaldata: taotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust.

