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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 83/2006
av den 18 januari 2006
om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 19 januari 2006
marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att gällande lagstiftning skall tilllämpas enhetligt bör det fastställas att bidrag för fjäderfäkött enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2777/75 endast får beviljas om produkten är försedd med det sundhetsmärke som fastställs i rådets direktiv 71/118/EEG av
den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar
handeln med färskt kött av fjäderfä (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket
i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och
priserna för samma produkter inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.
Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på
den nuvarande situationen på marknaden för fjäderfäkött
innebär att exportbidraget bör fastställas till ett belopp
som gör det möjligt för gemenskapen att delta i världshandeln och som även tar hänsyn till vad för slags export
det rör sig om och exportens betydelse i nuläget.
I artikel 21 i kommissionens förordning (EG)
nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag
för jordbruksprodukter (2) fastställs det att bidrag inte
får beviljas för produkter som inte är av sund, god och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En förteckning över de produktkoder för vilka exportbidrag
skall beviljas enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75
samt bidragsbeloppen anges i bilagan till den här förordningen.
För att berättiga till exportbidrag skall de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för kapitel XII i bilagan till direktiv 71/118/EEG likaså uppfylla de krav på sundhetsmärkning
som föreskrivs i det direktivet.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2006.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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BILAGA
Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 19 januari 2006
Produktnummer

Destination

Måttenhet

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

Bidragsbelopp

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

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366,
24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12).
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
V03 A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.

