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VERORDENING (EG) Nr. 63/2009 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2009
tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De restituties moeten slechts worden toegekend voor
producten die vrij in de Gemeenschap mogen worden
verhandeld en die zijn voorzien van het identificatiemerk
als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening
(EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van speci
fieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dier
lijke oorsprong (2). Deze producten moeten tevens vol
doen aan de vereisten van Verordening (EG) nr.
852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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 (1), en met name op artikel 164,
lid 2, laatste alinea, en artikel 170,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de
in deel XX van bijlage I bij die verordening bedoelde
producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap
worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.
Gezien de huidige situatie op de pluimveevleesmarkt,
moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeen
komstig de regels en bepaalde criteria van de artikelen
162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG)
nr. 1234/2007.
Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de be
stemming worden gedifferentieerd, met name indien dit
noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de
specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplich
tingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het
Verdrag gesloten overeenkomsten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De voor de restituties als bedoeld in artikel 164 van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende produc
ten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de
bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbe
houd van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige
artikel vastgestelde voorwaarden.
2.
De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking
komende producten moeten voldoen aan de vereisten van de
Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en
moeten met name in een erkende inrichting zijn bereid en
voldoen aan de voorwaarden inzake het identificatiemerk, die
zijn vastgesteld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr.
853/2004.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2009.

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

Gedaan te Brussel, 22 januari 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
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BIJLAGE
Uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode vanaf 23 januari 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

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

A02
A02
A02
A02
A02
A02
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

0,47
0,47
0,47
0,47
0,94
0,94
40,00
40,00
40,00

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 andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
V03 A24, Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en
Iran.

