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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 341/2012 НА КОМИСИЯТА
от 19 април 2012 година
за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо
852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

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 и член 170 във връзка с член 4
от него,

(5)

Прилаганите понастоящем възстановявания са определени
с Регламент за изпълнение (ЕС) № 48/2012 на Комисия
та (4). Посоченият регламент следва да бъде отменен, тъй
като е необходимо да се определят нови възстановявания.

(6)

С цел да се избегне несъвместимостта с текущата ситуация
на пазара, да се предотвратят пазарните спекулации и да
се гарантира ефективност на управлението настоящият
регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Управителният комитет за общата организация на селскос
топанските пазари не е представил становище в срока,
определен от неговия председател,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 разликата между цените на световния пазар
за продуктите, посочени в част XX на приложение I към
горепосочения регламент, и цените на същите продукти в
Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при
износ.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(2)

С оглед на съществуващата ситуация на пазара за птиче
месо възстановяванията при износ следва да се определят
в съответствие с правилата и критериите, предвидени в
членове 162, 163, 164, 167 и 169 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007.

1.
Възстановяванията при износ по член 164 от Регламент
(ЕО) № 1234/2007 се предоставят за продуктите и за сумите,
посочени в приложението към настоящия регламент при
спазване на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия
член.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 възстановяванията могат да варират според
местоназначението, особено когато това е необходимо
поради състоянието на световния пазар, специфичните
изисквания на някои пазари или задължения,
произтичащи от споразумения, сключени в съответствие
с член 300 от Договора.

2.
Продуктите, за които може да се предостави възстановяване
по силата на параграф 1, отговарят на съответните изисквания на
Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и
по-специално са произведени в одобрено предприятие и
изпълняват условията за идентификационна маркировка,
посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) №
853/2004.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставяни само за
продуктите, за които е разрешено свободно движение в
Съюза и които имат идентификационна маркировка,
посочена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на
специфични хигиенни правила за храните от животински
произход (2). Посочените продукти следва също така да
отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) №

Член 2

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 48/2012 се отменя.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
(3) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 17, 20.1.2012 г., стр. 8.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 19 април 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Възстановявания при износ за птиче месо, приложими от 20 април 2012 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 14 00 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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,50
32,50
32,50

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначения от серия „А“ са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията
(ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).
Останалите местоназначения се определят, както следва:
V03: A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак
и Иран.

