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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 650/2009
af 23. juli 2009
om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende
licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008
eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) bør
der på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud
fastsættes en maksimumseksportrestitution for den licita
tionsperiode, der udløber den 21. juli 2009.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2,
sammenholdt med artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af
27. juni 2008 om åbning af en løbende licitation for
eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der
fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler
for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved
forordning (EF) nr. 619/2008, fastsættes maksimumseksport
restitutionen for de produkter og de destinationer, der er
nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og
artikel 2 for den licitationsperiode, der udløber den 21. juli
2009, som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 24. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2009.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3) EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.
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BILAG
(EUR/100 kg)
Eksportrestitutionskode

Maksimumseksportrestitution for eksport til de
destinationer, der er nævnt i artikel 2 i forordning
(EF) nr. 619/2008

Smør

ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex 0405 90 10 9000

84,50

Produkt

