
A BIZOTTSÁG 1125/2008/EK RENDELETE

(2008. november 13.)

5 000 tonna rövid lenrostnak és kenderrostnak a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó garantált
országos mennyiségként Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg közötti

felosztásáról

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 (1) és különösen annak
95. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) A rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről
szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása rész
letes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június
6-i 507/2008/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikkének (1)
bekezdése értelmében a 2008/2009-es gazdasági évre
vonatkozóan, az 1234/2007/EK rendelet 94. cikkének
(1a) bekezdésében meghatározott garantált országos
mennyiségként 5 000 tonna rövid lenrostot és kender
rostot kell felosztani a folyó gazdasági év november
16-a előtt.

(2) Ebből a célból Olaszország elküldte a Bizottsághoz az
adásvételi szerződésekkel érintett területekre, a feldolgo
zási kötelezettségvállalásokra és feldolgozási szerződé
sekre, valamint a becsült len- és kenderszalma, illetve
rosthozamokra vonatkozó információkat.

(3) Ezzel szemben Dániában, Görögországban, Írországban
és Luxemburgban a 2008/2009-es gazdasági évben
nem lesz len-, illetve kenderrosttermelés.

(4) A szolgáltatott információkból származó becsült terme
lési adatok alapján az öt érintett tagállamban a teljes

termelés nem fogja elérni a számukra megállapított
5 000 tonnás összmennyiséget, ezért meg kell határozni
az alább feltüntetett garantált országos mennyiségeket.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008/2009-es gazdasági évre az 1234/2007/EK rendelet
94. cikkének (1a) bekezdésében, összefüggésben a XI. melléklet
A.II. b) pontjával, meghatározott garantált országos mennyi
ségek felosztása a következő:

— Dánia 0 tonna;

— Görögország 0 tonna;

— Írország 0 tonna;

— Olaszország 228 tonna;

— Luxemburg 0 tonna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. november 16-tól kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 13-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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