
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 46/2011 НА КОМИСИЯТА 

от 20 януари 2011 година 

за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 
22 октомври 2007 година за установяване на обща организация 
на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби 
за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) ( 1 ), и 
по-специално член 164, параграф 2 и член 170 във връзка с 
член 4 от него, 
като има предвид, че: 
(1) В член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 

се предвижда, че разликата между цените на световния 
пазар за продуктите, посочени в част XVII от приложение 
I към горепосочения регламент, и цените за тези продукти 
на пазара на Съюза може да бъде покрита с възстано 
вявания при износ. 

(2) Поради настоящото състояние на пазара на свинско месо 
възстановяванията при износ следва да бъдат определени 
съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 
162, 163, 164, 167 и 169 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007. 

(3) В член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
се предвижда, че възстановяването може да варира според 
местоназначението, особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния пазар, специфичните 
изисквания на някои пазари или задължения, произ 
тичащи от споразумения, сключени в съответствие с 
член 300 от Договора. 

(4) Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за 
продуктите, за които е разрешено свободно движение в 
Общността и които имат здравната маркировка, посочена 
в член 5, параграф 1, буква а) 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 ). 
Тези продукти трябва също да отговарят на изискванията, 

определени в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Евро 
пейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно хигиена на храните ( 3 ) и Регламент (ЕО) № 
854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. за определяне на специфичните 
правила за организирането на официален контрол върху 
продуктите от животински произход, предназначени за 
човешка консумация ( 4 ). 

(5) Действащите понастоящем възстановявания са определени 
с Регламент (ЕС) № 949/2010 на Комисията ( 5 ). Този 
регламент следва да бъде отменен, тъй като е необходимо 
да се определят 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 

1. Възстановявания при износ, предвидени 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 на 
настоящия член. 

2. Продуктите, за които може да се предостави възстановяване 
по силата на параграф 1, отговарят на изискванията на Регламент 
(ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по- 
специално са произведени в одобрено предприятие и изпълняват 
условията за здравна маркировка, посочени в глава III, раздел I 
от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004. 

Член 2 

С настоящото се отменя Регламент (ЕС) № 949/2010. 

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 държави- 
членки. 

Съставено в Брюксел на 20 януари 2011 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 в сектора на свинското месо в сила от 21 януари 2011 година 

Код на продукта Направление Мерна единица Размер на възстановяванията 

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: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначение от серия „А“, са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ 
L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).
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