
A BIZOTTSÁG 71/2009/EK RENDELETE

(2009. január 23.)

az intervencióra rendelkezésre álló kukoricamennyiségnek a 2008/2009. gazdasági év második
szakaszára történő meghatározásáról

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 piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve interven
ciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létre
hozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására
szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2008.
július 18-i 687/2008/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen
annak 3. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) A 687/2008/EK rendelet 3. cikke megállapítja a
2008/2009. gazdasági évben intervencióra felajánlható
kukoricamennyiségek odaítélési szabályait. Az odaítélés
két szakaszban történik („első szakasz” és „második
szakasz”).

(2) A 2008. augusztus 1-jétől december 31-ig tartó első
szakaszban intervencióra felajánlott kukorica összmeny
nyisége nem haladta meg az 1234/2007/EK rendelet
11. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pont

jában megállapított maximális mennyiséget. Helyénvaló
tehát közzétenni a 2008/2009. gazdasági év második
szakaszában intervencióra felajánlható kukorica mennyi
ségét.

(3) A 687/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdése értelmében a második szakasz az
e szakaszban intervencióra felkínálható mennyiségnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való, Bizottság általi köz
zétételét követő napon kezdődik. Valamennyi tagál
lamban ez az ajánlattétel első napja; a szakasz Görög
ország, Spanyolország, Olaszország és Portugália
esetében legkésőbb április 30-ig, Svédország esetében
június 30-ig, a többi tagállam esetében pedig május 31-
ig tart. Következésképpen helyénvaló előírni, hogy ez a
rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008/2009. gazdasági év második szakaszában a
687/2008/EK rendelet 3. cikkével összhangban intervencióra
felajánlható kukoricamennyiség 172 377 tonna.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2009. január 23-án.
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