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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 838/2011,
annettu 19 päivänä elokuuta 2011,
asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä elokuun
2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä
ylittävät kyseisellä kiintiökaudella käytettävissä olevat
määrät, kussakin todistushakemuksessa haetuille määrille
olisi vahvistettava myöntämiskertoimet. Asetuksen (EY)
N:o 620/2009 3 artiklan nojalla 1 ja 7 päivän elokuuta
2011 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuk
sissa haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät.
Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodis
tuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava myöntämisker
roin,

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),
ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maatalous
tuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön hallin
noinnista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa komis
sion asetuksessa (EY) N:o 620/2009 (3) säädetään tuonti
todistusten hakemista ja myöntämistä koskevat yksityis
kohtaiset säännöt.
Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että jos todistushakemuksissa haetut määrät

Asetuksen (EY) N:o 620/2009 3 artiklan mukaisesti 1 ja
7 päivän elokuuta 2011 välisenä aikana kiintiössä, jonka järjes
tysnumero on 09.4449, jätettyihin tuontitodistushakemuksiin
on
sovellettava
jakokerrointa,
joka
on
0,490234
prosenttia.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja
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