
REGULAMENTUL (CE) NR. 652/2009 AL COMISIEI 

din 23 iulie 2009 

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor 

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului 
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la 
anumite produse agricole ( 1 ), în special articolul 164 alineatul 
(2) ultimul paragraf și articolul 170, 

întrucât: 

(1) În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regu
lamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile 
pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I 
partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din 
Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export. 

(2) Având în vedere situația observată în prezent pe piața 
ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în 
conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute 
la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007. 

(3) Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în 
funcție de destinație, în special atunci când acest lucru 
este impus de situația pieței mondiale, de nevoile 
specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care 
decurg din acordurile încheiate în conformitate cu 
articolul 300. 

(4) Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele 
autorizate să circule liber în Comunitate și care înde
plinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind igiena produselor alimentare ( 2 ) și ale Regu
lamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor 
norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de 
origine animală ( 3 ), precum și condițiile de marcare 
prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007. 

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt 
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a orga
nizării comune a piețelor agricole, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

(1) Produsele care beneficiază de restituirile la export 
prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în 
anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor 
enunțate la alineatul (2) al prezentului articol. 

(2) Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul 
alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor 
(CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie 
preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele 
privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul 
(CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din 
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009. 

Pentru Comisie 

Jean-Luc DEMARTY 
Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ 

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 24 iulie 2009 

Codul produselor Destinația Unitatea de măsură Valoarea restituirilor 

0407 00 11 9000 A02 EUR/100 buc 0,39 

0407 00 19 9000 A02 EUR/100 buc 0,20 

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 56,48 

0408 19 81 9100 A03 EUR/100 kg 28,35 

0408 19 89 9100 A03 EUR/100 kg 28,35 

0408 91 80 9100 A03 EUR/100 kg 35,78 

0408 99 80 9100 A03 EUR/100 kg 9,00 

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei 
(JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat. 
Celelalte destinații sunt definite după cum urmează: 
E09 Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia. 
E10 Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine. 
E19 Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.
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