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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 66/2009
av den 22 januari 2009
om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor
som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Enligt artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom
ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrun
dan får bidrag som beviljas för export av en produkt som
ingår i en vara inte överstiga det bidrag som tillämpas på
produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i
form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
finns det dock, om det på förhand fastställs höga bidrags
satser, risk för att de åtaganden som görs i samband med
dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämp
liga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar att
långsiktiga avtal ingås. Om särskilda bidragssatser för
förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter
bör båda dessa syften kunna uppnås.

(6)

Enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 ska
bidragssatsen i förekommande fall fastställas med hänsyn
till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder
med motsvarande verkan som, i enlighet med förord
ningen om den gemensamma organisationen av jord
bruksmarknaderna, är tillämpliga i alla medlemsstater
för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förord
ning (EG) nr 1043/2005 eller för därmed jämställda pro
dukter.

(7)

Enligt artikel 100.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska
stöd utbetalas för gemenskapsproducerad skummjölk
som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein
som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(8)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av
den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för
rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försälj
ning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemen
skapens marknad (3), ska smör och grädde till reducerat
pris göras tillgängliga för industrier som framställer vissa
produkter.

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 orga
nisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmel
ser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de ge
mensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt arti
kel 164.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007
får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de
produkter som avses i artikel 1.1 p och förtecknas i
del XVI i bilaga I till den förordningen och priserna i
gemenskapen täckas av ett exportbidrag, om produkterna
exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV
i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av
den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen
för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksproduk
ter som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av
bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det ska
fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14 andra stycket a i förordning (EG)
nr 1043/2005 ska bidragssatsen per 100 kg av varje
berörd basprodukt fastställas för en period som är lika
lång som den period för vilken bidragen fastställs för
samma produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3) EUT L 308, 25.11.2005, s. 1.
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Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat
sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG)
nr 1043/2005 och i del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av
sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i
överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.
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
Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri

L 19/27

L 19/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

23.1.2009

BILAGA
Bidragssatser som från och med den 23 januari 2009 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i
form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)
(EUR/100 kg)
Bidragssats
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

—

—

17,00

17,00

a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jäm
ställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förord
ning (EG) nr 1898/2005

26,85

26,85

b) Vid export av andra varor

26,00

26,00

a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat
pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning
(EG) nr 1898/2005

45,00

45,00

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller
minst 40 viktprocent mjölkfett

46,05

46,05

c) Vid export av andra varor

45,00

45,00

b) Vid export av andra varor

ex 0405 10

annan

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 vikt
procent (PG 2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

ex 0402 21 19

vid förutfast
ställelse av
bidrag

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent
(PG 3):

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

(1) De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till
a) tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i
protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till
Schweiziska edsförbundet,
b) de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Cam
pione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska
kontrollen,
c) europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde:
Gibraltar.
d) export enligt artikel 36.1, artikel 44.1 samt artikel 45 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999,
s. 11).

