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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 838/2011 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 2011
met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van augustus
2011 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge
kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van
31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften
voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercer
tificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwpro
ducten (2), en met name artikel 7, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 620/2009 van de Commissie
van 13 juli 2009 tot vaststelling van de wijze van beheer
van een tariefcontingent voor de invoer van rundvlees
van hoge kwaliteit (3) zijn voorschriften vastgesteld voor
het indienen van invoercertificaataanvragen en het afge
ven van invoercertificaten.
In artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006
is bepaald dat, in het geval dat certificaataanvragen zijn
ingediend voor een grotere hoeveelheid dan die welke

beschikbaar is voor de invoertariefcontingentsperiode of
de deelperiode daarvan, een toewijzingscoëfficiënt moet
worden vastgesteld voor elk van de hoeveelheden waar
voor een certificaataanvraag is ingediend. De invoercerti
ficaataanvragen die op grond van artikel 3 van Verorde
ning (EG) nr. 620/2009 zijn ingediend tussen 1 en
7 augustus 2011 hebben betrekking op een grotere
dan de beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet worden
bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden
afgegeven en moet de toewijzingscoëfficiënt worden vast
gesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de invoercertificaataanvragen voor het contingent met volg
nummer 09.4449 die in de periode van 1 en 7 augustus 2011
zijn ingediend overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 620/2009, wordt een toewijzingscoëfficiënt toegepast van
0,490234 %.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van de bekendmaking ervan het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.
(3) PB L 182 van 15.7.2009, blz. 25.

