
A BIZOTTSÁG 1214/2008/EK RENDELETE

(2008. december 5.)

az ír whiskey formájában exportált gabonafélékre a 2008/2009-es időszakban alkalmazandó
együtthatók rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszer
vezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 162. cikk (3)
bekezdésére,

tekintettel az 1784/2003/EK tanácsi rendeletnek az egyes
szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó
kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében
történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapítá
sáról szóló, 2006. november 10-i 1670/2006/EK bizottsági
rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) Az 1670/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a visszatérítésre jogosultságot
biztosító gabonamennyiség az a mennyiség, amelyet felü
gyelet alá helyeztek, lepároltak, továbbá amelyet a
minden érintett tagállam számára évente rögzítendő
együtthatóval súlyoznak. Ez az együttható az érintett
szeszes italokból exportált összmennyiség és forgalma
zott összmennyiség közötti arányt fejezi ki, a szóban
forgó mennyiségeknek az adott szeszes ital átlagos érle
lési idejének megfelelő, években kifejezett időtartam alatti
alakulására vonatkozóan megállapított tendencia alapján.

(2) Az Írország által szolgáltatott, a 2007. január 1-jétől
2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó infor

mációk alapján 2007-ben az ír whiskey átlagos érlelési
ideje öt év volt.

(3) A 2008. október 1. és 2009. szeptember 30. közötti
időszakra ezért ennek megfelelően kell meghatározni az
együtthatókat.

(4) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3.
jegyzőkönyvének 10. cikke a Liechtensteinbe, Izlandra
és Norvégiába irányuló kivitel tekintetében kizárja a
visszatérítés odaítélésének lehetőségét. Továbbá a
Közösség megállapodásokat kötött egyes harmadik orszá
gokkal az export-visszatérítések eltörléséről. Következés
képpen az 1670/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekez
dése alkalmazásában mindezeket figyelembe kell venni a
2008/2009-es időszakra vonatkozó együtthatók kiszámí
tása során,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-ig terjedő
időszakra az 1670/2006/EK rendelet 4. cikkében említett
együtthatóknak az Írországban ír whiskey előállítására használt
gabonafélékre alkalmazandó összege e rendelet mellékletében
kerül megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 5-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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MELLÉKLET

Az Írországban alkalmazandó együtthatók

Alkalmazási időszak

Alkalmazandó együttható

B. kategóriájú ír whiskey előállításához
használt árpára (1)

A. kategóriájú ír whiskey előállításához
használt gabonafélékre

2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-ig 0,086 0,150

(1) Beleértve a malátává feldolgozott árpát.
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