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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 650/2009,
23. juuli 2009,
millega määratakse kindlaks või eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud
alalise pakkumismenetluse raames
teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3)
artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud
pakkumiste läbivaatamise tulemusi, tuleks kindlaks
määrata eksporditoetuse ülempiir pakkumismenetluse
raames, mis lõpeb 21. juuli 2009.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

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 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

(3)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr
619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumis
menetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoode
tega, (2) on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

Määrusega (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumis
menetluse raames, mis lõpeb 21. juuli 2009, kehtestatakse kõ
nealuse määruse artikli 1 punktides a ja b osutatud toodete ning
artiklis 2 osutatud sihtkohtade puhul toetuse ülempiir vastavalt
käesoleva määruse lisale.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse
(EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumisme
netluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. juuli 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY
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LISA
(EUR/100 kg)
Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil
määruse (EÜ) nr 619/2008 artiklis 2 nimetatud
sihtkohtadesse

Või

ex 0405 10 19 9700

70,00

Võiõli

ex 0405 90 10 9000

84,50

Toode

