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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 711/2007,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007,
asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuussa 2007 haettujen siipikarjanlihaa
koskevien tuontitodistusten myöntämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2777/75 (1),

(3)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista
peräisin olevan siipikarjanlihan alalla 4 päivänä kesäkuuta 2007
annetun komission asetuksen (EY) N:o 616/2007 (3) ja erityisesti
sen 5 artiklan 5 kohdan,

1 artikla
1.
Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY)
N:o 616/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta 30
päivään syyskuuta 2007 sekä 3 ryhmän osalta 1 päivästä heinäkuuta 2007 30 päivään kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän
asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksella (EY) N:o 616/2007 avataan siipikarjanlihaalan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Kesäkuussa 2007 jätettyjen tuontitodistushakemusten,
jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2007 sekä 3 ryhmän osalta 1 päivästä
heinäkuuta 2007 30 päivään kesäkuuta 2008, joidenkin
kiintiöiden määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät.

Kesäkuussa 2007 jätettyjen tuontitodistushakemusten,
jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2007, joidenkin kiintiöiden määrät ovat
pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi
olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

2.
Määrät, joita varten ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia
asetuksen (EY) N:o 616/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän
lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseen osakauteen,
vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2007.

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

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006,
s. 1).
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.
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LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka
Osakaudeksi 1.7.2007-30.9.2007 jätettyihin tuontitodistushakemuklisätään osakauteen 1.10.2007siin sovellettava jakokerroin
31.12.2007
(%)
(kg)

1

09.4211

5,718616

—

2

09.4212

(1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

—

5

09.4215

57,314324

—

6

09.4216

(2)

276 463

7

09.4217

18,881304

—

8

09.4218

(2)

2 484 800

(1) Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.
(2) Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.

Ryhmän numero

3

Järjestysnumero

09.4213

Osakaudeksi 1.7.2007-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin
(%)

6,006354

