
A BIZOTTSÁG 913/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 18.)

a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése
szerint az említett rendelet I. mellékletének XIX. részében
felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára
közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2) A tojáspiac jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszaté
rítést kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet
162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott
szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése
szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől
függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet,
bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés
300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződé
sekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4) Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható,
amelyeknek a Közösségen belüli szabad áramlása megen
gedett, és amelyek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról

szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben (2) és az állati eredetű élel
miszerek különleges higiéniai szabályainak megállapítá
sáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt követelmé
nyeknek, valamint a tojásra vonatkozó egyes forgalma
zási előírásokról szóló, 1990. június 26-i 1907/90/EGK
tanácsi rendeletben (4) előírt jelölési előírásoknak.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1. E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdé
sében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK ren
delet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket
és a visszatérítések összegét.

2. Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értel
mében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK
és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és
különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket
előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a
853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában, valamint
az 1907/90/EGK rendeletben megállapított feltételeket is.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. szeptember 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

Export-visszatérítések a tojáságazatban 2008. szeptember 19-től

Termékkód Rendeltetési hely Mértékegység A visszatérítés összege

0407 00 11 9000 A02 EUR/100 db 1,16

0407 00 19 9000 A02 EUR/100 db 0,58

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 25,00

0408 19 81 9100 A03 EUR/100 kg 12,50

0408 19 89 9100 A03 EUR/100 kg 12,50

0408 91 80 9100 A03 EUR/100 kg 15,80

0408 99 80 9100 A03 EUR/100 kg 4,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.)
kerültek meghatározásra.
A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:
E09 Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.
E10 Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.
E19 minden rendeltetési hely, kivéve Svájc valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.
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