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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 62/2009
af 22. januar 2009
om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må
omsættes frit i EF, og som overholder kravene i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2),
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestem
melser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskra
vene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr.
1234/2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og
verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført
i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksport
restitution.
Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg
bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmel
serne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169
og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er
det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter
bestemmelsesstedet, navnlig når situationen for verdens
markedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller
forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i
henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164
i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb,
der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2
fastsatte betingelser.
2.
De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til
stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og
(EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en
godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er
fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i
punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 23. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2009.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004,
s. 3.
(3) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af
25.6.2004, s. 22.
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BILAG
Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 23. januar 2009
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
E09 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet
E10 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne
E19 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10

