CS

L 288/16

Úřední věstník Evropské unie

5.11.2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 993/2010
ze dne 4. listopadu 2010,
kterým se neposkytuje náhrada na sušené odstředěné mléko v rámci stálého nabídkového řízení
stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008
vývozních
náhrad
u
některých
zemědělských
produktů (3), a po přezkoumání nabídek podaných
v rámci nabídkového řízení, je vhodné neposkytnout
náhradu na dobu trvání nabídkového řízení, která
končí dne 2. listopadu 2010.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména
na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června
2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro
vývozní náhrady týkající se některých mléčných
výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze
dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná
pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení

(3)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů
nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008
na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 2. listopadu
2010, se neposkytuje náhrada na produkt a místa určení
uvedené v čl. 1 písm. c) a článku 2 uvedeného nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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