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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 51/2011 НА КОМИСИЯТА
от 20 януари 2011 година
за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни
под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора
определя за срок със същата продължителност като този,
за който възстановяванията са определени за същите
продукти, изнасяни в непреработен вид.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и поспециално член 164, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №
1234/2007 предвижда, че разликата между цените в
международната търговия за продуктите, посочени в
член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от
приложение I към посочения регламент, и цените в Съюза
могат да се покриват от възстановявания при износ,
когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки,
изброени в част V от приложение ХХ към въпросния
регламент.

(4)

Член 162, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
определя, че възстановяването при износ за продукт,
съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановя
ването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без
допълнителна преработка.

(5)

Действащите понастоящем възстановявания са определени
с Регламент (ЕС) № 954/2010 на Комисията (3). Същият
регламент следва да бъде отменен, тъй като трябва да
бъдат определени нови възстановявания.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Управителния комитет за
общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕC) № 578/2010 на Комисията от 29 юни
2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009
на Съвета относно системата за възстановяване на средства
при износа на определени селскостопански продукти,
изнасяни под формата на стоки, които не са включени
в приложение I към Договора, както и на критериите за
определяне на размера на такова възстановяване (2),
уточнява продуктите, за които трябва да се определи
размер на възстановяване, който да се прилага, когато
тези продукти се изнасят под формата на стоки,
изброени в част V от приложение ХХ към Регламент
(ЕО) № 1234/2007.

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти,
изброени в приложение I към Регламент (ЕC) № 578/2010 и в
член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и
изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от
приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се
определя, както е посочено в приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Регламент (ЕС) № 954/2010 се отменя с настоящото.

В съответствие с член 14, параграф 1, от Регламент (ЕC) №
578/2010 размерът на възстановяване за 100 килограма
от всеки от въпросните основни продукти следва да се

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на 21 януари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция
„Предприятия и промишленост“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 171, 6.7.2010 г., стр. 1.

(3) ОВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 26.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Размер на възстановяване, приложим от 21 януари 2011 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под
формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора
(EUR/100 kg)
Описание

Код по КН

0407 00

Размер на възстано
Местоназначение (1)
вяване

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:
– От домашни птици:

0407 00 30

– – Други:
а) При износ на яйчен албумин под кодове по КН
3502 11 90 и 3502 19 90

б) При износ на други стоки
0408

02

0,00

03

22,00

04

0,00

01

0,00

01

84,72

01

42,53

01

42,53

01

53,67

01

9,00

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени,
варени във вода или на пара, представени в различни форми,
замразени или консервирани по друг начин, със или без
прибавка на захар или други подсладители:
– Яйчни жълтъци:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Сушени:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени

0408 19

– – Други:
– – – Годни за консумация от човека:

ex 0408 19 81

– – – – Течни:
неподсладени

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:
неподсладени
– Други:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Сушени:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени

0408 99
ex 0408 99 80

– – Други:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени

(1) Местоназначенията са, както следва:
01 трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол
№ 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,
02 Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,
03 Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,
04 всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.

