
A BIZOTTSÁG 2037/2004/EK RENDELETE

(2004. november 26.)

a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott
folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 72. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1), és külö-
nösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra
nyújtott támogatásra és az ilyen sovány tejpor értékesíté-
sére vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapí-
tásáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK
bizottsági rendelet (2), 26. cikke értelmében az interven-
ciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján érté-
kesítésre kínálták fel az általuk tárolt sovány tejpor bizo-
nyos mennyiségeit.

(2) Az említett rendelet 30. cikkének megfelelően, az egyes
egyedi pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatok
fényében minimális eladási árat kell rögzíteni, de olyan
határozat is hozható, hogy a fordulóban nem hirdetnek
győztest. A feldolgozási biztosíték összegének meghatá-
rozásakor figyelembe kell venni a sovány tejpor piaci ára
és a minimális eladási ára közötti különbséget.

(3) A beérkezett ajánlatok alapján a minimális értékesítési
árat az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni,
és ennek megfelelően meg kell határozni a feldolgozási
biztosítékot.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet szerinti 72. egyedi pályázati felhívás
vonatkozásában, amelyre az ajánlatok benyújtásának határideje
2004. november 23-én járt le, a minimális eladási ár és a
feldolgozási biztosíték a következő:

— minimális eladási ár: 198,24 EUR/100 kg,

— feldolgozási biztosíték: 35,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. november 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. november 26-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2004.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/17

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 186/2004/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1674/2004/EK rende-
lettel (HL L 300., 2004.9.25., 11. o.) módosított rendelet.


