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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 788/2007
(2007. gada 4. jūlijs),
ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti
laikā no 2007. gada 25. jūnija līdz 2. jūlijam saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu kukurūzai, kura atvērta
ar Regulu (EK) Nr. 969/2006
laika, attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz pieejamos
daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā var izdot
ievešanas atļaujas, nosakot piešķīruma koeficientu, ko
piemēro prasītajiem daudzumiem.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK)
Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot
ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 969/2006 (3) ir atvērta gada tarifa
kvota 242 074 tonnu apmērā kukurūzai (ar kārtas
numuru 09.4131).

(2)

Regulas (EK) Nr. 969/2006 2. panta 1. punktā noteikts,
ka 2. apakšperioda apjoms laikposmā no 2007. gada
1. jūlija līdz 31. decembrim ir 121 037 tonnas.

(3)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 969/2006 4. panta 3. punktu, izriet, ka pieteikumi,
kas saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punktu
iesniegti laikā no 2007. gada 25. jūnijā plkst. 13.00
lidz 2007. gada 2. jūlijam plkst. 13.00 pēc Briseles

(4)

Tāpat jāpārtrauc izdot par kārtējo kvotas periodu ievešanas atļaujas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 969/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Par visiem atļauju pieteikumiem, kas no 2007. gada 25.
jūnijā plkst. 13.00 lidz 2007. gada 2. jūlijam plkst. 13.00 pēc
Briseles laika iesniegti tādas kukurūzas ievešanai, uz kuru
attiecas Regulā (EK) Nr. 969/2006 minētā kvota, izdod atļauju
pieprasīto daudzumu ievešanai, piemērojot tiem piešķīruma
koeficientu 1,542232 % apmērā.
2.
Aptur ievešanas atļauju izdošanu par kārtējo kvotas
periodu attiecībā uz kukurūzas daudzumiem, kas pieprasīti no
2007. gada 2. jūlijā plkst. 13.00 pēc Briseles laika.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY
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