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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 650/2009
av den 23 juli 2009
om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående
anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008
av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och en
granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för
anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta
exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den
21 juli 2009.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemen
samma
organisationerna
av
marknaden) (1),
särskilt
artikel 164.2, jämförd med artikel 4, och

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den
27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfor
dran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fast
ställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr
1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma
bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förord
ning (EG) nr 619/2008 för den anbudsperiod som löper ut den
21 juli 2009 ska det högsta bidragsbeloppet för de produkter
och de destinationer som avses i artikel 1 a och b och artikel 2 i
den förordningen vara det som anges i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

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

(3) EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.
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BILAGA
(EUR/100 kg)
Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp för export till de
destinationer som avses i artikel 2 i förordning
(EG) nr 619/2008

Smör

ex 0405 10 19 9700

70,00

Smörolja

ex 0405 90 10 9000

84,50

Produkt

