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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1513/2007
z dne 19. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26.
novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 glede odprtja in upravljanja nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost (2) in zlasti člena 5(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1383/2007 je odprla tarifne kvote za
uvoz proizvodov iz perutninskega mesa.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podob-

dobje od 1. januarja do 31. marca 2008, so nižje od
razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere
zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam,
določenim za naslednje kvotno podobdobje –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru kvote
z zaporedno številko 09.4103 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 1383/2007 in ki se dodajo v podobdobje od
1. aprila do 30. junija 2008, znašajo 250 000 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 20. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).
Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 309, 27.11.2007, str. 34.

