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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 838/2011
av den 19 augusti 2011
om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna
av augusti 2011 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval
av förordning (EG) nr 620/2009
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler
för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruks
produkter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 av den
13 juli 2009 om förvaltning av importtullkvoter för nöt
kött av hög kvalitet (3) innehåller föreskrifter för ansökan
om och utfärdande av importlicenser.

(2)

I artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs
att om det framgår att kvantiteterna i licensansökning
arna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för
tullkvotperioden i fråga, bör det fastställas en tilldelnings
koefficient för kvantiteterna i varje licensansökan. De
ansökningar om importlicens som har lämnats in i en
lighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 620/2009 mel
lan den 1 och den 7 augusti 2011 överstiger de kvan
titeter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas i
vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas samt en
tillämpningskoefficient.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de ansökningar om importlicens inom ramen för kvoten
med löpnummer 09.4449 som har lämnats in mellan den 1
och den 7 augusti 2011 i enlighet med artikel 3 i förordning
(EG) nr 620/2009 ska en tilldelningskoefficient på 0,490234 %
tillämpas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 2011.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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