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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1495/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2006
για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών
ζωικής προέλευσης (2). Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή
των τροφίμων (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο
εδάφιο,

(5)

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αποσκοπούν
ιδίως στην ελευθέρωση του εμπορίου των προϊόντων που
υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του
βοείου κρέατος. Πρέπει συνεπώς να καταργηθούν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τις δύο αυτές χώρες.

(6)

Η επιτροπή διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών δεν
διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός
της,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
του εν λόγω κανονισμού, στη διεθνή αγορά και στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης των αγορών στον
τομέα του κρέατος πουλερικών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή με εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75.

(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών
δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής ανάλογα με τον τόπο προορισμού.
Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα
στα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία φέρουν το σήμα καταλληλότητας που
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και
για το ποσό που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 2.
2.
Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή βάσει της
παραγράφου 1 πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ιδίως
όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την
τήρηση των σχετικών με το σήμα καταλληλότητας όρων του παραρτήματος II τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της
4.5.2006, σ. 1).

(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226
της 25.6.2004, σ. 22.
(3) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της
25.6.2004, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 11 Οκτωβρίου 2006
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

V02
V02
V02
V02
V02
V02
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

Ποσό των επιστροφών

0,8
0,8
0,8
0,8
1,6
1,6
31,0
31,0
31,0

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005,
σ. 12).
Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:
V02 Όλοι οι προορισμοί πλην της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
V03 A24, Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος,
Ιράκ, Ιράν.

