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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 838/2011
ze dne 19. srpna 2011
o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce srpna 2011
v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne
31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě
dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podlé
hají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července
2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní
hovězí maso (3) stanoví podrobná pravidla pro podávání
žádostí o dovozní licence a jejich vydávání.
Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006
stanoví, že v případech, kdy množství, na něž se vztahují

žádosti o licenci, překračují množství dostupná pro
kvótové období, se na množství, na něž se vztahuje
každá žádost o licenci, stanoví přídělový koeficient.
Žádosti o dovozní licence podané podle článku 3 naří
zení (ES) č. 620/2009 mezi 1. a 7. srpna 2011 překračují
dostupná množství. Proto by měla být určena míra, do
které mohou být vydány dovozní licence, a stanoven
přídělový koeficient,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Žádosti o dovozní licence, na něž se vztahuje kvóta
s pořadovým číslem 09.4449, předložené mezi 1. a 7. srpna
2011 v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 620/2009 se
vynásobí přídělovým koeficientem ve výši 0,490234 %.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. srpna 2011.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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