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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 838/2011
(2011. gada 19. augusts)
par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada augusta pirmajās
septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar
Regulu (EK) Nr. 620/2009
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimnie
cības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK)
Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimnie
cības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot
ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Komisijas 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK)
Nr. 620/2009, ar ko paredz importa tarifa kvotu pārval
dību augstas kvalitātes liellopu gaļai (3), ir izklāstīti sīki
izstrādāti noteikumi importa licenču iesniegšanai un
izdošanai.
Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā pare
dzēts, ka gadījumos, kad licenču pieteikumos pieprasītie

daudzumi pārsniedz attiecīgajā kvotas periodā pieejamos
daudzumus, jānosaka piešķīruma koeficienti attiecībā uz
katrā licences pieteikumā norādītajiem daudzumiem.
Daudzumi, kas pieprasīti importa licenču pieteikumos,
kuri laikposmā no 2011. gada 1. augusta līdz 7. augustam
iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 620/2009 3. pantu,
pārsniedz pieejamos daudzumus. Tādējādi jānosaka, par
kādu apjomu var izdot importa licences, nosakot piešķī
ruma koeficientu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Importa licenču pieteikumiem, uz kuriem attiecas kvota ar
kārtas numuru 09.4449 un kuri iesniegti laikposmā no
2011. gada 1. augusta līdz 7. augustam saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 620/2009 3. pantu, piemēro piešķīruma koeficientu
0,490234 % apmērā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
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