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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 838/2011
2011 m. rugpjūčio 19 d.
dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. rugpjūčio
mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos
kokybės jautienos tarifinę kvotą
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

2009 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 620/2009, kuriuo nustatomos aukštos kokybės
jautienos importo tarifinės kvotos administravimo taisy
klės (3), išdėstytos išsamios importo licencijos paraiškų
teikimo ir importo licencijų išdavimo taisyklės.
Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad tais atvejais, kai licencijos paraiškose nuro

dyti kiekiai viršija kiekius, kuriuos galima importuoti
atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtų
būti nustatyti kiekvienoje licencijos paraiškoje nurodyto
kiekio paskirstymo koeficientai. Pagal Reglamento (EB)
Nr. 620/2009 3 straipsnį 2011 m. rugpjūčio 1–7 d.
laikotarpiu pateiktose importo licencijos paraiškose nuro
dytas kiekis viršijo kiekį, kurį galima importuoti. Todėl
turėtų būti nustatytas kiekis, kuriam galima išduoti
importo licencijas, ir paskirstymo koeficientas,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
2011 m. rugpjūčio 1–7 d. laikotarpiu pagal Reglamento (EB)
Nr. 620/2009 3 straipsnį pateiktose importo licencijos paraiš
kose nurodytas kiekis, kuriam taikoma kvota, kurios eilės
numeris 09.4449, dauginamas iš paskirstymo koeficiento
0,490234 %.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugpjūčio 19 d.
Komisijos vardu,
Pirmininko vardu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius
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