
A BIZOTTSÁG 411/2005/EK RENDELETE

(2005. március 11.)

a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről
a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 159.

egyedi pályázati eljárás tekintetében

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 vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a
cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előál-
lítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrá-
tumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997.
december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (2) értel-
mében az intervenciós ügynökségek pályázati eljárás
keretében értékesítenek az általuk tárolt intervenciós
készletekből származó egyes vajmennyiségeket, illetve
nyújtanak támogatást a tejszínre, vajra és vajkoncentrá-
tumra. A fenti rendelet 18. cikke rendelkezéseinek értel-
mében az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező
pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra mini-
mális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrá-
tumra pedig maximális támogatást kell rögzíteni. A

támogatás vagy ár változhat a tervezett felhasználás, a
vaj zsírtartalma, illetve a bedolgozási eljárás szerint, de
olyan határozat is hozható, hogy nem hirdetnek győztest
az adott pályázati felhívás vonatkozásában. A feldolgo-
zási biztosíték összegét vagy összegeit ennek megfelelően
kell rögzíteni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2571/97/EK rendelettel meghirdetett folyamatos pályázati
eljárás keretében lefolytatott 159. egyedi pályázati eljárás céljára
az alkalmazandó maximális támogatás, valamint a feldolgozási
biztosítékok az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak
megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. március 12-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. március 11-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2005.3.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 66/3

(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 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rende-
lettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 159. egyedi pályázati
eljárás tekintetében a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének

rögzítéséről szóló, 2005. március 11-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

Képlet A B

Bedolgozási eljárás Jelölő-
anyagokkal

Jelölő-
anyagok nélkül

Jelölő-
anyagokkal

Jelölő-
anyagok nélkül

Maximális
támogatás

Vaj ≥ 82 % 56 52 55,5 52

Vaj < 82 % 53,5 50,8 — —

Vajkoncentrátum 67,5 63,5 67 63,5

Tejszín 26 22

Feldolgozási
biztosíték

Vaj 62 — 61 —

Vajkoncentrátum 74 — 74 —

Tejszín — — 29 —
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