190

HR

Službeni list Europske unije

03/Sv. 72

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 168/27

32013R0573

20.6.2013.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 573/2013
od 19. lipnja 2013.
o izdavanju uvoznih dozvola za zahtjeve podnesene tijekom prvih sedam dana lipnja 2013. u
okviru carinske kvote otvorene Uredbom (EZ) br. 1385/2007 za meso peradi
EUROPSKA KOMISIJA,

budući da:

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Zahtjevi za uvozne dozvole podnesene tijekom prvih sedam
dana lipnja 2013. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna
2013. za neke se kvote odnose na količine veće od raspoloživih.
Stoga bi opseg u kojem se uvozne dozvole mogu izdati trebalo
utvrditi određivanjem koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na
tražene količine,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od
22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije
poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene
poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),
uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 1301/2006 od
31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za uprav
ljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode
kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (2), a posebno njezin
članak 7. stavak 2.,
uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ)
26. studenoga 2007. o utvrđivanju detaljnih
Uredbe Vijeća (EZ) br. 774/94 o otvaranju
đenim carinskim kvotama Zajednice za
posebno njezin članak 5. stavak 6.,

br. 1385/2007 od
pravila za primjenu
i upravljanju odre
meso peradi (3), a

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
Količine za koje su podneseni zahtjevi za uvozne dozvole
prema Uredbi (EZ) br. 1385/2007 za podrazdoblje od 1. srpnja
do 30. rujna 2013. množe se koeficijentima dodjele utvrđenim
u Prilogu ovoj Uredbi.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu 20. lipnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2013.
Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj

(1) SL L 299, 16.11.2007., str. 1.
(2) SL L 238, 1.9.2006., str. 13.
(3) SL L 309, 27.11.2007., str. 47.
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PRILOG

Br. skupine

Redni br.

Koeficijent dodjele za zahtjeve za uvozne dozvole podnesene za
podrazdoblje od 1.7.2013.-30.9.2013.
(%)

1

09.4410

0,271371

2

09.4411

0,276168

3

09.4412

0,333671

4

09.4420

0,373693

6

09.4422

0,375379

