
A BIZOTTSÁG 58/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó
maximális export-visszatérítés megállapításáról

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) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre
vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rende
let (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2) Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-
visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályá
zati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapítá

sáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizott
sági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati
felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően
helyénvaló rögzíteni a 2009. január 20-án lezáruló
beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítések
maximális összegét.

(3) A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás
keretében az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) és b)
pontjában és a 2. cikkében meghatározott termékek és rendel
tetési helyek esetében a 2009. január 20-án lezáruló beadási
időszakra alkalmazandó visszatérítés maximális összegét e ren
delet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék Export-visszatérítés nómenklatúrakód

A 619/2008/EK rendelet 2. cikkében
meghatározott termékek és rendeltetési

helyek esetében alkalmazandó
visszatérítés maximális összege

Vaj ex 0405 10 19 9700 50,00

Vajolaj ex 0405 90 10 9000 58,00
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