
REGULAMENTUL (CE) NR. 655/2009 AL COMISIEI 

din 23 iulie 2009 

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc 

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 (Regulamentul unic OCP) ( 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 
de pe piața mondială ale produselor menționate în partea 
XVII din anexa I la regulamentul respectiv și prețul 
acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o 
restituire la export. 

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

(3) În conformitate cu dispozițiile articolului 164 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea 
poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special 
atunci când situația pieței mondiale, necesitățile 
specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg 
din acordurile încheiate conform articolului 300 din 
tratat impun acest lucru. 

(4) Restituirile pot fi acordate doar pentru produsele auto
rizate să circule libere în Comunitate și care poartă marca 
de salubritate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera 
(a) din Regulamentul (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 ( 2 ). De asemenea, aceste 
produse trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor 
alimentare ( 3 ) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 
2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale privind produsele de origine animală 
destinate consumului uman ( 4 ). 

(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 de articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007, precum și sumele acestor restituiri sunt menționate 
în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării dispo
ziției prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol. 

(2) Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul 
alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regula
mentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special 
cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi 
autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate 
prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 854/2004. 

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 cărnii de porc, aplicabile începând cu 24 iulie 2009 

Codul produsului Destinația Unitatea de măsură Valoarea restituirilor 

0210 11 31 9110 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 11 31 9910 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9100 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9300 A00 EUR/100 kg 54,20 

1601 00 91 9120 A00 EUR/100 kg 19,50 

1601 00 99 9110 A00 EUR/100 kg 15,20 

1602 41 10 9110 A00 EUR/100 kg 29,00 

1602 41 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 42 10 9110 A00 EUR/100 kg 22,80 

1602 42 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 49 19 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

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.
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