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(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 617/2009 AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate
superioară
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 133,
având în vedere propunerea Comisiei,
întrucât:
(1)

(2)

Ținând seama de interesul Comunității de a dezvolta
relații comerciale armonioase cu țările terțe, ar trebui
adoptate dispoziții pentru deschiderea, cu titlu de
măsură autonomă, a unui contingent tarifar comunitar
pentru importul a 20 000 de tone de carne de vită de
calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată.
Conform dispozițiilor articolului 144 din Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie
2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor
agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
raportat la articolul 4 din respectivul regulament, contin
gentele tarifare aplicabile produselor reglementate de
regulamentul menționat sunt deschise și gestionate de
către Comisie în baza normelor adoptate în conformitate
cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din
regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Se deschide un contingent tarifar comunitar anual, cu
numărul de ordine 09.4449, pentru importul a 20 000 de
tone, exprimate în greutate de produs, de carne de vită de
calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată,
încadrată la codurile NC 0201, 0202, 0206 10 95 și
0206 29 91.
(2)
Pentru contingentul prevăzut la alineatul (1), taxa vamală
la import este de 0 %.
(3)
Anul contingentar se derulează de la 1 iulie până la 30
iunie.
Articolul 2
Contingentul tarifar prevăzut la articolul 1 este gestionat de
către Comisie în conformitate cu articolul 144 și
articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2009.
Pentru Consiliu
Președintele
E. ERLANDSSON
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