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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 62/2009
z dne 22. januarja 2009
o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju jajc
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) in
Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih
pravilih za živila živalskega izvora (3) ter zahtevam ozna
čevanja iz točke A Priloge XIV k Uredbi (ES) št.
1234/2007.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proiz
vode (1) ter zlasti zadnjega pododstavka člena 164(2) in člena
170 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se
razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode,
navedene v delu XIX Priloge I k navedeni uredbi, in
cenami za te proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoz
nimi nadomestili.
Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu jajc morajo biti
izvozna nadomestila določena v skladu s pravili in dolo
čenimi merili iz členov 162 do 164, 167, 169 in 170
Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se
nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj,
kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne
zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na
sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila se dodelijo samo proizvodom, ki jim je
dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ustrezajo zahtevam

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz
člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil
so določeni v Prilogi k tej uredbi, ob upoštevanju pogojev iz
odstavka 2 tega člena.
2.
Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z
odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve uredb (ES) št.
852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter morajo zlasti biti pripravljeni
v odobrenem obratu in izpolnjevati zahteve označevanja iz
oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 ter zahteve,
določene v točki A Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 23. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 2009
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2) UL L 139, 30.4.2004, str. 1.
(3) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.
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PRILOGA
Izvozna nadomestila za jajca od 23. januarja 2009 dalje
Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 kos

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87
(UL L 366, 24.12.1987, str. 1).
Drugi namembni kraji so:
E09 Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.
E10 Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.
E19 Vsi namembni kraji razen Švice ter skupin E09 in E10.

