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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 215/19

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 838/2011
tad-19 ta’ Awwissu 2011
dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta'
Awwissu 2011 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament
(KE) Nru 620/2009
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara
li
kkunsidrat
ir-Regolament
tal-Kunsill
(KE)
Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi orga
nizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni
dwar l-OKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli
komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-impor
tazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’
importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 620/2009 talKummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2009 li jipprovdi għall-am
ministrazzjoni ta’ kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċċanga ta' kwalità għolja (3) jistipula regoli dettaljati għattressiq u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni.
L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006
jipprovdi li, f'każijiet fejn il-kwantitajiet koperti mill-app

likazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu l-kwantitajiet dispo
nibbli għall-perjodu tal-kwota, il-koeffiċjenti tal-allokazz
joni għandhom ikunu ffissati għall-kwantitajiet koperti
minn kull applikazzjoni għal-liċenzja. L-applikazzjonijiet
għal-liċenzji tal-importazzjoni li tressqu skont l-Artikolu 3
tar-Regolament (KE) Nru 620/2009 bejn l-1 u s-7 ta’
Awwissu 2011 jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għal
hekk, għandhom ikunu deċiżi l-estent li bih jistgħu
jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni u l-koeffiċjent talallokazzjoni,
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni koperti millkwota li ġġib in-numru tas-serje 09.4449 u li tressqu bejn l-1
u s-7 ta’ Awwissu 2011 skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE)
Nru 620/2009, għandhom jiġu mmultiplikati b'koeffiċjent talallokazzjoni ta’ 0,490234 %.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubbli
kazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Awwissu 2011.
Għall-Kummissjoni,
f’isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
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