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A BIZOTTSÁG 838/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. augusztus 19.)
a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens
keretében 2011. augusztus első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek
kibocsátásáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó behozatali
vámkontingens kezeléséről szóló, 2009. július 13-i
620/2009/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a
behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtására és
az engedélyek kiállítására vonatkozó részletes szabá
lyokat.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése
értelmében, amennyiben az engedélykérelmekben foglalt
mennyiségek meghaladják a kontingensidőszakban
rendelkezésre álló mennyiségeket, akkor a Bizottság az
engedélykérelemben foglalt mennyiségekre vonatkozó
elosztási együtthatót állapít meg. A 620/2009/EK
rendelet 3. cikke értelmében 2011. augusztus 1. és 7.
között
benyújtott
behozataliengedély-kérelmekben
szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló
mennyiségeket. Ezért helyénvaló odaítélési együttható
rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek
milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 09.4449 tételszámú vámkontingens keretében, a
620/2009/EK rendelet 3. cikkével összhangban 2011. augusztus
1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekre
0,490234 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 19-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
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