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VERORDENING (EG) Nr. 66/2009 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2009
houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op melk en zuivelproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In artikel 11 van de in het kader van de Uruguayronde
gesloten Overeenkomst inzake de landbouw is bepaald
dat de restitutie bij uitvoer van een in een goed verwerkt
product niet meer mag bedragen dan de restitutie voor
ditzelfde product dat in onverwerkte toestand wordt uit
gevoerd.

(5)

Voor bepaalde melkproducten die worden uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het
Verdrag vallen, bestaat evenwel het gevaar dat, indien
vooraf hoge restituties worden vastgesteld, de verplichtin
gen die met betrekking tot deze restituties zijn aange
gaan, op het spel worden gezet. Om dat gevaar te voor
komen moeten passende voorzorgsmaatregelen worden
genomen, zonder evenwel langetermijncontracten uit te
sluiten. De vaststelling van specifieke restitutiebedragen
voor het vooraf vaststellen van de restituties voor deze
producten moet het mogelijk maken beide doelstellingen
te verwezenlijken.

(6)

In artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1043/2005
is bepaald dat voor de vaststelling van de restitutie in
voorkomend geval rekening moet worden gehouden
met restituties bij de productie en steunmaatregelen of
andere maatregelen van gelijke werking die voor de in
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1043/2005 vermelde
basisproducten of daarmee gelijkgestelde producten in
alle lidstaten worden toegepast uit hoofde van de ver
ordening houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten.

(7)

Overeenkomstig artikel 100, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1234/2007 wordt steun verleend aan in de Gemeen
schap geproduceerde en tot caseïne verwerkte ondermelk,
indien deze melk en de daarvan vervaardigde caseïne aan
bepaalde eisen voldoen.

(8)

Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van
9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalin
gen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad,
wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en
boterconcentraat (3) op de markt van de Gemeenschap,
bepaalt dat boter en room tegen verlaagde prijs beschik
baar worden gesteld aan industrieën die deze goederen
verwerken.

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 („Integrale-GMO-verordening”) (1),
en met name op artikel 164, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 162, lid 1, onder b), van Veror
dening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de
prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder p) en in deel XVI
van bijlage I bij die verordening bedoelde producten in
de internationale handel enerzijds en de prijzen in de
Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de uitvoer
worden overbrugd wanneer deze producten worden uit
gevoerd in de vorm van goederen vermeld in deel IV van
bijlage XX bij die verordening.

In Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie
van 30 juni 2005 houdende tenuitvoerlegging van Ver
ordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad wat betreft de
regeling aangaande de toekenning van restituties bij uit
voer en de criteria voor de vaststelling van het restitutie
bedrag betreffende bepaalde landbouwproducten (2), uit
gevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I
bij het Verdrag vallen, is aangegeven voor welke produc
ten een restitutie moet worden vastgesteld wanneer deze
worden uitgevoerd in de vorm van goederen vermeld in
deel IV van bijlage XX bij Verordening (EG)
nr. 1234/2007.

Overeenkomstig artikel 14, tweede alinea, onder a), van
Verordening (EG) nr. 1043/2005 wordt de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten vastge
steld voor dezelfde periode als die welke is gekozen voor
de vaststelling van de restituties voor dezelfde producten
die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 172 van 5.7.2005, blz. 24.

(3) PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1.
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Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die van toepassing zijn op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1043/2005 en in deel XVI
van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 opgenomen basisproducten die worden uitgevoerd in de
vorm van goederen vermeld in deel IV van bijlage XX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, worden
vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is aangegeven.
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
Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Ondernemingen en industrie
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BIJLAGE
Restituties welke van toepassing zijn vanaf 23 januari 2009 op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd
in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (1)
(EUR/100 kg)
Restituties
GN-code

ex 0402 10 19

Omschrijving

—

—

17,00

17,00

a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room in de vorm van
een aan PG 3 gelijkgesteld product, tegen verlaagde prijs krachtens
Verordening (EG) nr. 1898/2005

26,85

26,85

b) in geval van uitvoer van andere goederen

26,00

26,00

a) bij uitvoer van producten, bevattende boter of room tegen verlaagde
prijs, vervaardigd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 1898/2005

45,00

45,00

b) in geval van uitvoer van goederen behorende tot GN-code
2106 90 98, met een vetgehalte van 40 of meer gewichtspercenten

46,05

46,05

c) in geval van uitvoer van andere goederen

45,00

45,00

b) in geval van uitvoer van andere goederen

ex 0405 10

Overige
gevallen

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van minder dan
1,5 gewichtspercenten (PG 2):
a) in geval van uitvoer van goederen van GN-code 3501

ex 0402 21 19

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Melk in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, zonder toegevoegde
suiker of andere zoetstoffen, met een vetgehalte van 26 gewichts
percenten (PG 3):

Boter met een vetgehalte van 82 gewichtspercenten (PG 6):

(1) De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing op de uitvoer naar:
a) derde landen: Andorra, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein en de Verenigde Staten van Amerika en op de naar de Zwitserse
Bondsstaat uitgevoerde goederen die zijn opgenomen in de tabellen I en II van Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972;
b) gebieden van de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: Ceuta, Melilla, de
gemeenten Livigno en Campione d’Italia, Helgoland, Groenland, de Faeröer en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover
de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;
c) Europese gebieden waarvoor buitenlandse betrekkingen onder de verantwoordelijkheid van een lidstaat vallen en die geen deel
uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: Gibraltar.
d) de vormen van uitvoer als bedoeld in artikel 36, lid 1, artikel 44, lid 1, en artikel 45, lid 1, van Verordening (EG) nr. 800/1999 van
de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11).

