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TOELICHTING 
In de door het Orgaan voor Geschillenbeslechting (Dispute Settlement Body - DSB) van de 
WTO op 13 februari 1998 goedgekeurde verslagen van het panel en de Beroepsinstantie in de 
hormonenzaak (European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products 
(Hormones)) is geconstateerd dat het door de Gemeenschap ingestelde verbod op de invoer 
van vlees en vleesproducten die met bepaalde groeihormonen zijn behandeld, strijdig is met 
de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen. De Verenigde Staten van 
Amerika hebben het DSB om gevraagd de aan de Gemeenschap toegestane concessies voor 
een bedrag van 116,8 miljoen US$ te mogen schorsen en zij hebben daarvoor ook 
toestemming gekregen.  

Door de wijziging van Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het 
verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van 
bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten bij Richtlĳn 
2003/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 heeft de 
Gemeenschap zich geschikt naar de regels en aanbevelingen van het DSB. De Verenigde 
Staten zijn evenwel van mening dat de Gemeenschap nog steeds de haar door de WTO 
opgelegde verplichtingen overtreedt en nog steeds sancties toepast.  

De Gemeenschap en de Verenigde Staten hebben gezocht naar een oplossing voor dit 
langdurige trans-Atlantische handelsdispuut, ongeacht de respectieve standpunten ten aanzien 
van de overeenstemming van de communautaire maatregelen met de WTO-regels. 

Een regeling waarbij de Gemeenschap een aanvullend autonoom tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit op basis van de meestbegunstigingsclausule opent en de 
Verenigde Staten het aantal sancties verminderen, wordt dan ook beschouwd als een geschikte 
manier om de handelsbetrekkingen te verbeteren. 



 

NL 3   NL 

2009/078 (ACC) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van 
hoge kwaliteit 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 
133, 

Gezien het voorstel van de Commissie1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Aangezien de Gemeenschap belang heeft bij harmonieuze handelsbetrekkingen met 
derde landen, dient te worden voorzien in de opening, als autonome maatregel, van 
een communautair invoertariefcontingent van 20 000 ton vers, gekoeld of bevroren 
rundvlees van hoge kwaliteit. 

(2) In artikel 144 van 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")2 is 
bepaald dat de tariefcontingenten voor onder die verordening vallende producten door 
de Commissie worden geopend en beheerd overeenkomstig bepalingen die worden 
vastgesteld volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 
bedoelde procedure, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 
1. Bij deze verordening wordt een jaarlijks communautair tariefcontingent, met 

volgnummer 09.4449, vastgesteld voor de invoer van 20 000 ton vers, gekoeld of 
bevroren rundvlees van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 0206 29 91, 
uitgedrukt in productgewicht. 

2. Voor het in lid 1 bedoelde contingent wordt het ad-valoremrecht van het 
gemeenschappelĳk douanetarief vastgesteld op 0 %. 

3. Het contingentjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Artikel 2 
Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt beheerd door de Commissie overeenkomstig 
artikel 144 van Verordening (EG) nr. 1234/2007. 

                                                 
1 PB C […] van […], blz. […]. 
2 PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. 
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Artikel 3 
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 augustus 2009. 

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

Gedaan te Brussel,  

 Voor de Raad 
 De voorzitter 
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FINANCIEEL MEMORANDUM 
Fichefin/09/114906 
(MS/EM/DDG/mlc) 
6.143.2009.1 

 DATUM: 15/05/2009 
1. BEGROTINGSONDERDEEL: 

Hoofdstuk 10 - Landbouwrechten  
KREDIETEN: 
B2009 : 1.403,5 mln EUR 

2. TITEL: 
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de 
invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 

3. RECHTSGRONDSLAG: 
Artikel 133 van het Verdrag. 

4. DOEL VAN DE MAATREGEL: 
Opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 20 000 ton vers, gekoeld of bevroren 
rundvlees van hoge kwaliteit 

5. FINANCIELE CONSEQUENTIES: PERIODE 
VAN 12 

MAANDEN 
 

(miljoen EUR) 

LOPEND 
BEGROTINGS-

JAAR 
2009 

(miljoen EUR) 

VOLGEND 
BEGROTINGS-

JAAR 
2010 

(miljoen EUR) 
5.0 UITGAVEN 

- TEN LASTE VAN DE EG-
BEGROTING 
(RESTITUTIES/INTERVENTIES) 
- NATIONALE INSTANTIES 
- ANDERE 

- - - 

5.1 ONTVANGSTEN 
- EIGEN MIDDELEN EG  
(HEFFINGEN/DOUANERECHTEN) 

- - - 

  2011 2012 2013 2014 
5.0.1 RAMING VAN DE UITGAVEN - - - - 
5.1.1 RAMING VAN DE ONTVANGSTEN - - - - 
5.2 BEREKENINGSMETHODE: 

 
6.0 IS FINANCIERING MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET BETROKKEN 

HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING ZIJN OPGEVOERD? 
JA NEE 

6.1 IS FINANCIERING MOGELIJK DOOR OVERSCHRIJVING VAN EEN HOOFDSTUK 
NAAR EEN ANDER HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING? 

JA NEE 

6.2 IS EEN AANVULLENDE BEGROTING NODIG? JA NEE 
6.3 MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTING KREDIETEN WORDEN OPGEVOERD? JA NEE 
OPMERKINGEN: 
Deze regeling is de door de EU en de VSA gevonden oplossing , waarbij deze laatste het aantal sancties 
vermindert. De maatregel wordt beschouwd als een geschikt middel om de handelsbetrekkingen te verbeteren.  
Het douanerecht voor het contingent wordt vastgesteld op nul. Verwacht wordt dat de maatregel geen financiële 
consequenties heeft. 

  


