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VERORDENING (EG) Nr. 438/2009 VAN DE COMMISSIE
van 26 mei 2009
betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire invoertariefcontingenten voor
stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In artikel 166 van Verordening (EG) nr. 450/2008 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4)
is bepaald dat goederen die op grond van hun bijzondere
bestemming met toepassing van een verlaagd recht in het
vrije verkeer worden gebracht, onder douanetoezicht blij
ven. De dieren die in het kader van de in deze verorde
ning vastgestelde tariefcontingenten worden ingevoerd,
moeten gedurende een voldoende lange periode onder
toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze gedurende
die periode niet worden geslacht.

(5)

Hiertoe moet een zekerheid worden gesteld, waarvan het
bedrag op de datum waarop de betrokken dieren in het
vrije verkeer worden gebracht, het verschil moet dekken
tussen het recht van het gemeenschappelijk douanetarief
en het toe te passen verlaagde recht.

(6)

Verordening (EG) nr. 659/2007 moet derhalve worden
ingetrokken en door een nieuwe verordening worden
vervangen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op 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),
en met name op artikel 144, lid 1, en artikel 148, juncto
artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

De Gemeenschap heeft zich er in het kader van de We
reldhandelsorganisatie toe verbonden jaarlijks invoerta
riefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet
bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen te ope
nen. Bij Verordening (EG) nr. 659/2007 van de Commis
sie van 14 juni 2007 betreffende de opening en de wijze
van beheer van invoertariefcontingenten voor stieren,
koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van be
paalde bergrassen (2) zijn de uitvoeringsbepalingen voor
de wijze van beheer van deze invoercontingenten
vastgesteld.

De toepassing van het beginsel „wie het eerst komt, het
eerst maalt” heeft gunstige resultaten opgeleverd in an
dere landbouwsectoren en met het oog op administra
tieve vereenvoudiging moeten deze invoercontingenten
voortaan worden beheerd volgens de in artikel 144, lid
2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 ge
noemde methode. Dit dient te gebeuren overeenkomstig
artikel 308 bis, artikel 308 ter en artikel 308 quater, lid
1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoe
ring van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot
vaststelling van het communautair douanewetboek (3).

Wegens de bijzondere omstandigheden die gepaard gaan
met het overschakelen van de ene beheersmethode op de
andere, mag het in de onderhavige verordening bedoelde
contingent niet als kritiek in de zin van artikel 308 qua
ter van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden
beschouwd.

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 155 van 15.6.2007, blz. 20.
(3) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Bij deze verordening worden de in de bijlage genoemde
invoertariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet
bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen geopend.

2.
De in de bijlage bij de onderhavige verordening vastge
stelde contingenten worden beheerd overeenkomstig artikel 308
bis, artikel 308 ter en artikel 308 quater, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2454/93. Artikel 308 quater, leden 2 en 3, van die
verordening is niet van toepassing.

3.
De in lid 1 bedoelde contingenten worden jaarlijks ge
opend voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het
volgende jaar (hierna „invoercontingentperiode” genoemd).
(4) PB L 145 van 4.6.2008, blz. 1.
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Artikel 2
1.
Voor de toepassing van deze verordening worden de in
artikel 1, lid 1, bedoelde dieren als niet bestemd voor de slacht
beschouwd wanneer zij niet worden geslacht binnen een termijn
van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding
van de aangifte voor het vrije verkeer.
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den geïnd, moet bij de bevoegde douaneautoriteiten een zeker
heid worden gesteld. Deze zekerheid is gelijk aan het verschil
tussen de in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde
douanerechten en de in de bijlage opgenomen rechten die gel
den op de datum waarop de betrokken dieren in het vrije ver
keer worden gebracht.

In naar behoren gestaafde gevallen van overmacht kunnen af
wijkingen worden toegestaan.

3.
De in lid 2 bedoelde zekerheid wordt onmiddellijk vrij
gegeven wanneer aan de betrokken douaneautoriteiten het be
wijs wordt geleverd dat de dieren:

2.
Om in aanmerking te komen voor het invoertariefcontin
gent met volgnummer 09.4197, moeten de volgende documen
ten worden overgelegd:

a) niet zijn geslacht binnen vier maanden na de datum waarop
zij in het vrije verkeer zijn gebracht, of

a) voor stieren: een afstammingsbewijs;

b) binnen die periode wegens overmacht of om gezondheids
redenen zijn geslacht dan wel als gevolg van een ziekte of
een ongeval zijn gestorven.

b) voor koeien en vaarzen: een afstammingsbewijs of een be
wijs van inschrijving in het rundveestamboek, waaruit blijkt
dat de dieren raszuiver zijn.
Artikel 3
1.
Op grond van artikel 166 van Verordening (EG)
nr. 450/2008 worden de ingevoerde dieren onder toezicht ge
plaatst om te garanderen dat zij niet worden geslacht binnen
vier maanden na de datum waarop zij in het vrije verkeer zijn
gebracht.
2.
Om te garanderen dat de in lid 1 bedoelde verplichting tot
het aanhouden van de dieren wordt nageleefd en de niet-geïnde
rechten bij niet-naleving van die verplichting toch kunnen wor

Artikel 4
Verordening (EG) nr. 659/2007 wordt ingetrokken. Zij blijft
evenwel van toepassing voor de rechten die voortvloeien uit
certificaten die vóór 1 juli 2009 zijn afgegeven, zolang die
certificaten geldig zijn.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2009.

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

Gedaan te Brussel, 26 mei 2009.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de omschrijving van de goederen
slechts als indicatief te worden beschouwd, aangezien de toepassing van de preferentiële regeling, in het kader van deze
bijlage, afhangt van de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer „ex” GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met
de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

Volg
nummer

GN-code

09.0114

ex 0102 90 05

0102 90 05*20
*40

ex 0102 90 29

0102 90 29*20
*40

ex 0102 90 49

0102 90 49*20
*40

ex 0102 90 59

0102 90 59*11
*19
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
*30

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
*40
*50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
*40
*50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
*40
*50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
*29
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20
*30

ex 0102 90 79

0102 90 79*21
*29

09.0115

Taric-code

Contingent
(aantal dieren)

Recht

Koeien en vaarzen, niet bestemd voor
de slacht, van de volgende bergrassen:
het grijze, het bruine, het gele en
het bonte Simmentalerras en het
Pinzgauerras

710

6%

Stieren, koeien en vaarzen, niet be
stemd voor de slacht, van het bonte
Simmentalerras, het Schwyzerras en
het Freiburgerras

711

4%

Omschrijving

