
A BIZOTTSÁG 325/2005/EK RENDELETE

(2005. február 25.)

a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK
rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 330. egyedi pályázati

eljárás vonatkozásában

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
különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncent-
rátumra vonatkozó támogatás pályázati eljárás útján
történő nyújtásáról szóló, 1990. február 20-i
429/90/EGK bizottsági rendelettel (2) összhangban, az
intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás
keretében nyújtanak támogatást a vajkoncentrátumra.
Az említett rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy az
egyedi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatokat
figyelembe véve rögzíteni kell a támogatás legnagyobb
összegét a legalább 96% zsírtartalmú vajkoncentrátum
tekintetében, de olyan határozat is hozható, hogy a
pályázati felhívás tekintetében nem hirdetnek nyertest.
A rendeltetési biztosíték rögzítéséről ennek megfelelően
kell rendelkezni.

(2) A beérkezett ajánlatok alapján a maximális támogatást az
alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és
megfelelően meg kell határozni a rendeltetési biztosí-
tékot.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 429/90/EGK rendelet szerinti 330. egyedi pályázati felhívás
vonatkozásában, a maximális támogatás összege és a rendelte-
tési biztosíték a következő:

— maximális támogatási összeg: 66,6 EUR/100 kg,

— rendeltetési biztosíték: 74 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 26-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. február 25-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel
(HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 45., 1990.2.21., 8. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rendelettel
(HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.


