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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 650/2009
2009 m. liepos 23 d.
kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia
eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma
konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3) 6
straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas
paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios
išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. liepos 21 d.
pateiktas paraiškas.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4
straipsnį,

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto
nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

kadangi:
(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.
619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąži
namųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus
konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų
išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2004 paskelbtu nuolatiniu
konkursu, pagal iki 2009 m. liepos 21 d. pateiktas paraiškas
didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto regla
mento 1 straipsnio a ir b dalyse ir 2 straipsnyje minimus
produktus ir paskirties vietas suma yra pateikta šio reglamento
priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. liepos 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 23 d.
Komisijos vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3) OL L 325, 2007 12 11, p. 69.
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PRIEDAS
(EUR/100 kg)
Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos suma
už Reglamento (EB) Nr. 619/2008 2 straipsnyje
minimus produktus

Sviestas

ex 0405 10 19 9700

70,00

Lydytas sviestas

ex 0405 90 10 9000

84,50

Produktas

