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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 150/2009,
20. veebruar 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus
eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Tungiva vajaduse tõttu näha ette tõhus turutoetusmeede,
peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamisele järg
neval päeval.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artikli 161 lõiget 3, artikli 164 lõike 2 punkti b ja artiklit 170
koostoimes artikliga 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 619/2008 (2) on kehtes
tatud CN-koodi ex 0405 10 19 9700 alla kuuluva natu
raalse plokkidena või, CN-koodi ex 0405 90 10 9000
alla kuuluva konteinerites võiõli ja CN-koodi
ex 0402 10 19 9000 alla kuuluva lõssipulbri ekspordi
toetusi käsitleva pakkumismenetluse eeskirjad.

Määruse (EÜ) nr 619/2008 artikli 4 lõiget 2 muudetakse järg
miselt.
1) Esimese lõigu sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:
„Iga pakkumisperiood algab kolmandas lõigus osutatud
pakkumiste esitamise tähtpäevale eelneval teisipäeval kell
13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:”;

On avatud alaline pakkumismenetlus kõnealustele piima
toodete eksporditoetuse kindlaksmääramiseks. Vastavalt
määruse (EÜ) nr 619/2008 artikli 4 lõikele 2 on igas
kuus üks pakkumisperiood. Piimaturu halvenemise
ärahoidmiseks tuleks korraldada pakkumismenetlus
eksporditoetuse kindlaksmääramiseks kaks korda kuus.

2) kolmanda lõigu sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 619/2008 vastavalt
muuta.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

„Iga pakkumisperiood lõpeb kuu esimesel ja kolmandal teisi
päeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:”.
Artikkel 2

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. veebruar 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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