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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 66/2009
2009 m. sausio 22 d.
kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties
I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Per Urugvajaus raundą sudaryto Susitarimo dėl žemės
ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamo
sios išmokos už produktą, kurio yra prekėje, negali būti
didesnės nei grąžinamosios išmokos už tą produktą, kai
jis eksportuojamas be tolesnio perdirbimo.

(5)

Tačiau tam tikrų pieno produktų, eksportuojamų kaip į
Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, atveju, iš anksto
nustačius didelius grąžinamųjų išmokų dydžius, kyla
pavojus neįvykdyti su tokiomis išmokomis susijusių įsipa
reigojimų. Siekiant to išvengti, reikia imtis atitinkamų
atsargumo priemonių, neužkertant kelio sudaryti ilga
laikes sutartis. Nustatant konkrečių grąžinamųjų išmokų
už šiuos produktus dydžius tuomet, kai grąžinamosios
išmokos nustatomos iš anksto, reikėtų sudaryti sąlygas
šiems dviems tikslams įgyvendinti.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį
prireikus atsižvelgiama į gamybos grąžinamąją išmoką,
pagalbą ar kitokias lygiaverčio poveikio priemones,
pagal reglamentą dėl bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo taikomas visose valstybėse narėse pagrindiniams
produktams,
išvardytiems
Reglamento
(EB)
Nr. 1043/2005 I priede, ar panašiems produktams.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnio 1 dalyje
numatyta pagalba, skiriama už Bendrijoje pagamintą
nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jeigu įvykdomos
tam tikros tokiam pienui ir iš jo pagamintam kazeinui
taikomos sąlygos.

(8)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1898/2005, nustatančiame išsamias Tarybos regla
mento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles,
taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto reali
zavimo priemonėms (3), nustatyta, kad įmonėms, gami
nančioms tam tikrus produktus, sviestas ir grietinėlė
turėtų būti tiekiami mažesnėmis kainomis.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies
b punkte numatyta, kad produktų, nurodytų šio regla
mento 1 straipsnio 1 dalies p punkte ir išvardytų I priedo
XVI dalyje, pasaulinės rinkos kainų ir kainų Bendrijoje
skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamo
siomis išmokomis, jeigu šios prekės eksportuojamos šio
reglamento XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavi
dalu.

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už
tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į
Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir
tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2),
nurodyti produktai, kuriems turi būti nustatytas grąžina
mosios išmokos dydis, taikomas, jeigu produktai ekspor
tuojami Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo
IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio
antros pastraipos a punktą, grąžinamosios išmokos
dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio
produkto nustatomas tam pačiam laikotarpiui, kuris
numatytas šių produktų grąžinamajai išmokai nustatyti,
jei jie eksportuojami neperdirbti.

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(3) OL L 308, 2005 11 25, p. 1.
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Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Grąžinamųjų išmokų už pagrindinius produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje ir eksportuojamus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX
priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu, dydžiai yra nustatomi, kaip nurodyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. sausio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 22 d.
Komisijos vardu
Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius
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PRIEDAS
Nuo 2009 m. sausio 23 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie
eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)
(EUR/100 kg)
Grąžinamųjų išmokų dydis
KN kodas

ex 0402 10 19

Aprašymas

—

—

17,00

17,00

a) eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė,
parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento
(EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3
produktams;

26,85

26,85

b) eksportuojant kitas prekes.

26,00

26,00

a) eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė,
parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente
(EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

45,00

45,00

b) KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų
kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

46,05

46,05

c) eksportuojant kitas prekes.

45,00

45,00

b) eksportuojant kitas prekes.

ex 0405 10

Kita

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip
1,5 % masės (PG 2):
a) eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

ex 0402 21 19

Grąžinamąsias
išmokas
nustatant iš
anksto

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos
nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip
26 % masės (PG 3):

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

(1) Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:
a) trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d.
Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į
Šveicarijos Konfederaciją.
b) ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius
vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai
nekontroliuoja.
c) Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.
d) eksportą, numatytą Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio
1 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje.

