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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 63/2009
av den 22 januari 2009
om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av
den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och
som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet
med artikel 5.1 b i Europaparlementets och rådets för
ordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla
kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshy
gien (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören
liga med yttrandet från förvaltningskommittén för den
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista
stycket samt artikel 170, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs
att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de
produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma
förordning och priserna för dessa produkter inom ge
menskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.
Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden
för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlig
het med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162
- 164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr
1234/2007.
Enligt artikel 164.1 i förordning (EEG) nr 1234/2007
kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter be
stämmelseort, framför allt på grund av situationen på
världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader
eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i
enlighet med artikel 300 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EEG) nr
1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat
följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.
2.
De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska
uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004
och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en
godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som
anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2009.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.
(3) EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 226, 25.6.2004,
s. 3.
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BILAGA
Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 23 januari 2009

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

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

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.
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
V03 A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.

