
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 62/2009

z dnia 22 stycznia 2009 r.

ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2
akapit ostatni oraz art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym
produktów wymienionych w części XIX załącznika I do
tego rozporządzenia a cenami tych produktów we
Wspólnocie może zostać pokryta przez refundację
wywozową.

(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku jaj, refun
dacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie
z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi
w art. 162 do 164, art. 167, 169 i 170 rozporządzenia
(WE) nr 1234/2007.

(3) Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
stanowi, że refundacje mogą się różnić w zależności od
miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne
ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne
wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające
z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4) Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie
w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobod
nego obrotu we Wspólnocie i spełniających wymogi
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

higieny środków spożywczych (2) i rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho
dzenia zwierzęcego (3) oraz spełniających wymogi doty
czące znaków określone w pkt A załącznika XIV do
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których
mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz
kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego
rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy
ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr
852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004,
w szczególności w zakresie przygotowywania
w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczą
cymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji
I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz
z wymogami określonymi w pkt A załącznika XIV do rozpo
rządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 23 stycznia
2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.
(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.



ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 23 stycznia 2009 r.

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Kwota refundacji

0407 00 11 9000 A02 EUR/100 szt. 0,78

0407 00 19 9000 A02 EUR/100 szt. 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

NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii „A« miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.
Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
E09 Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja.
E10 Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.
E19 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i grup E09 i E10.
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