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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 62/2009,
22. jaanuar 2009,
millega määratakse kindlaks munasektori eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul
on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis vastavad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta
määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni
kohta) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli
2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätesta
takse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3)
nõuetele ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa
punktis A toodud märgistusnõuetele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast taanet ja
artiklit 170,
ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on
sätestatud, et kõnealuse määruse I lisa osas XIX loetletud
toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul
kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.
Arvestades praegust munaturu olukorda tuleks seepärast
kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse
(EMÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167, 169 ja
170 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.
Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõikes 1 on
sätestatud, et toetus võib erineda vastavalt sihtkohale,
kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel
turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt
sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

Artikkel 1
1.
Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud
eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud
toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ette
nähtud tingimustele.
2.
Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad
tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr
853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud
ettevõtetes ettevalmistamise ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II
lisa I jaoga ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punktiga A
ettenähtud märgistusnõuetele vastavusega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 23. jaanuaril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. jaanuar 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.
(3) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.
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LISA
Munasektori eksporditoetused alates 23. jaanuarist 2009
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0407 00 11 9000

A02

eurot/100 tükki

0,78

0407 00 19 9000

A02

eurot/100 tükki

0,39

0407 00 30 9000

E09

eurot/100 kg

0,00

E10

eurot/100 kg

16,00

E19

eurot/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

eurot/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

eurot/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

eurot/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

eurot/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

eurot/100 kg

4,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987,
lk 1).
Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:
E09 Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Hongkongi erihalduspiirkond, Venemaa, Türgi.
E10 Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan, Filipiinid.
E19 Kõik sihtkohad, v.a Šveits ja rühmad E09, E10.

