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VERORDENING (EG) Nr. 556/2009 VAN DE COMMISSIE
van 25 juni 2009
betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode
van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 431/2008
geopende tariefcontingent voor bevroren rundvlees
GN-code 0206 29 91 (3) is een tariefcontingent geopend
voor de invoer van producten van de sector rundvlees.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voor
schriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor land
bouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 431/2008 van de Commissie
van 19 mei 2008 betreffende de opening en de wijze
van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van
bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van

(2)

De aanvragen voor rechten tot invoer die voor de
periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 zijn
ingediend, hebben betrekking op een hoeveelheid die de
beschikbare hoeveelheden overschrijdt. Bijgevolg dient
door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelhe
den toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden be
paald in hoeverre de rechten tot invoer kunnen worden
toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de aanvragen voor rechten tot invoer die in het kader van
het bij Verordening (EG) nr. 431/2008 vastgestelde contingent
met het volgnummer 09.4003 zijn ingediend voor de periode
van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, wordt een toewij
zingscoëfficiënt toegepast van 29,943487 %.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 26 juni 2009.

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

Gedaan te Brussel, 25 juni 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
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