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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 63/2009
z 22. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré
majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na
ktorých je uvedená identifikačná značka ustanovená
v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004,
ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre
potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by
takisto mali spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004
o hygiene potravín (3).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľno
hospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods.
2 posledný pododsek a článok 170,
keďže:
(1)

(2)

(3)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č.
1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu
pre výrobky uvedené v časti XX prílohy I k uvedenému
nariadeniu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve
možno pokryť vývoznými náhradami.
Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hydinovým
mäsom treba stanoviť vývozné náhrady v súlade
s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162
až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa
ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť
v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia
na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov
alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých
v súlade s článkom 300 Zmluvy.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustano
vené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto
náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou
podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.
2.
Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa
odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č.
852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené
v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania,
ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č.
853/2004, ako aj podmienky stanovené v nariadení (ES) č.
853/2004.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.
(3) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 226,
25.6.2004, s. 3.
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PRÍLOHA
Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

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

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES
L 366, 24.12.1987, s. 1).
Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:
V03 A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.

