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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 838/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Αυγούστου 2011
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες επτά
ημέρες του Αυγούστου 2011 στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας
υψηλής ποιότητας η διαχείριση της οποίας γίνεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 620/2009
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτρο
πής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγω
γής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιεί
ται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2009, όσον αφορά τη διαχείριση δασμολογι
κής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας υψηλής ποι
ότητας (3), θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή
των αιτήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής.
Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006 προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι ποσότητες

οι οποίες καλύπτονται από τις αιτήσεις για πιστοποιητικά
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την περίοδο της
δασμολογικής ποσόστωσης, καθορίζονται συντελεστές κατα
νομής για τις ποσότητες που καλύπτει κάθε αίτηση πιστοποι
ητικού. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλή
θηκαν δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
620/2009 από 1η έως 7 Αυγούστου 2011 υπερβαίνουν
τις διαθέσιμες ποσότητες. Συνεπώς, πρέπει να προσδιοριστεί
σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών εισα
γωγής καθώς και ο συντελεστής κατανομής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στις αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής οι οποίες αφορούν
την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4449 και έχουν υποβληθεί
από 1η έως 7 Αυγούστου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 620/2009 εφαρμόζεται συντελεστής κατα
νομής 0,490234 %.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
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(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.
(3) ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 25.

