L 7/12

ET

Euroopa Liidu Teataja

12.1.2007

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 22/2007,
11. jaanuar 2007,
millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames
makstava või eksporditoetuse maksimumsumma
klile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata
eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse
raames, mis lõpeb 9. jaanuaril 2007.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja
määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr
581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2)
sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 9. jaanuaril 2007, lõppevas etapis
on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul
makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt
käesoleva määruse lisale.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ)
nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus
teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) arti-

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 12. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. jaanuar 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).
(2) ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 975/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 69).
(3) ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).

ET

12.1.2007

Euroopa Liidu Teataja

L 7/13

LISA
(EUR/100 kg)
Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil
määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises
lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex 0405 10 19 9500

—

Või

ex 0405 10 19 9700

101,00

Võiõli

ex 0405 90 10 9000

123,50

Toode

