
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 556/2009 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na 
okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na 
przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów 
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ( 2 ), 
w szczególności jego art. 7 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 431/2008 
z dnia 19 maja 2008 r. otwierającego i ustalającego 
zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz 
mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego 
kodem CN 0202 i produktów objętych kodem 

CN 0206 29 91 ( 3 ) otwarto kontyngent taryfowy na 
przywóz produktów sektora mięsa wołowego i cielęcego. 

(2) Ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski 
o przyznanie uprawnień do przywozu na okres od 
dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., prze
wyższają ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie 
ilości uprawnienia mogą być przyznane, poprzez usta
lenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować 
do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do wniosków o przyznanie uprawnień do przy
wozu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 
09.4003, złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do 
dnia 30 czerwca 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 431/2008, ustala się współczynnik przydziału wynoszący 
29,943487 %. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 
2009 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
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