
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 151/2009

z dnia 20 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe
dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art.
164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 (2) ustanawia
zasady procedury przetargowej dla refundacji wywozo
wych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecz
nych. Artykuł 2 wyklucza możliwość przyznania refun
dacji wywozowych w odniesieniu do niektórych miejsc
przeznaczenia.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2009 z dnia
22 stycznia 2009 r. ustalające refundacje wywozowe
w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (3)
wykluczyło, począwszy od dnia 23 stycznia 2009 r.,
możliwość przyznania refundacji wywozowych na
wywóz, o którym mowa w art. 36 ust. 1, art. 44 ust.
1 i art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refun
dacji wywozowych do produktów rolnych (4).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 619/2008.

(4) Ze względu na potrzebę jak najszybszego dostosowania
miejsc przeznaczenia niekwalifikujących się do refundacji
wywozowych w drodze procedury przetargowej do
miejsc przeznaczenia wyłączonych ze wspólnotowych
refundacji, niniejsze rozporządzenie powinno wejść
w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2008 dodaje się lit. d)
w następującym brzmieniu:

„d) miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 36 ust. 1,
art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/1999 (*).

___________
(*) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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