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VERORDENING (EG) Nr. 83/2006 VAN DE COMMISSIE
van 18 januari 2006
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode 19 januari
2006
te zorgen dat de geldende regelgeving uniform wordt
toegepast, moet worden bepaald dat het slachtpluimvee als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 2777/75 uitsluitend voor restitutie in aanmerking
komt indien het voorzien is van het keurmerk dat is
vastgesteld bij Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van
15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op
het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van
pluimvee (3).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op
artikel 8, lid 3, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EEG) nr.
2777/75 kan het verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt en in de Gemeenschap van de producten genoemd
in artikel 1, lid 1, van deze verordening overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer.
De toepassing van deze regels en criteria op de huidige
marktsituatie in de sector slachtpluimvee leidt tot de vaststelling van een restitutiebedrag waardoor de Gemeenschap aan de internationale handel kan deelnemen en
waarbij ook rekening gehouden wordt met de aard van
de uitvoer van deze producten, alsmede met hun huidige
belang.
In artikel 21 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de
Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (2), is bepaald
dat geen restitutie wordt verleend indien de producten
op de dag waarop de aangifte ten uitvoer wordt aanvaard, niet van gezonde handelskwaliteit zijn. Om ervoor

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De codes van de producten bij uitvoer waarvan de in artikel 8
van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde restitutie wordt
toegekend, alsmede de bedragen van deze restituties worden
vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Om voor de restitutie in aanmerking te komen, moeten de
producten die vallen onder hoofdstuk XII van de bijlage bij
Richtlijn 71/118/EEG, tevens voldoen aan de in die richtlijn
vastgestelde voorwaarden inzake het aanbrengen van het keurmerk.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 januari 2006.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975,
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blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
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(3) PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
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BIJLAGE
Uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode vanaf 19 januari 2006
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03
V03
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Restitutiebedrag

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
26,00
26,00
26,00
10,00
10,00
10,00
10,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van
19.5.2005, blz. 12).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
V03 A24, Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en
Iran.

