
A BIZOTTSÁG 567/2005/EK RENDELETE

(2005. április 14.)

a 136/66/EGK sz. tanácsi rendelet alapján az elismert olívaolaj-termelői szervezetek és azok
társulásai részére fizetendő összegeknek a 2004/2005-ös gazdasági évre történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozá-
sáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK sz. tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 20d. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 136/66/EGK sz. rendelet 20d. cikkének (1) bekezdése
előírja a termelési támogatás meghatározott százalékának
visszatartását az elismert termelői szervezetek és azok
társulásai tevékenysége finanszírozásának támogatására.
Az 1998/1999-estől a 2004/2005-ösig terjedő gazdasági
évekre ez a százalék 0,8 %.

(2) Az olívaolaj-termelésre vonatkozó támogatási rend-
szernek az 1998/1999-estől a 2004/2005-ösig terjedő
gazdasági években történő alkalmazására irányadó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. október
30-i 2366/98/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikkének (1)
bekezdése előírja, hogy a termelői szervezeteknek és azok
társulásainak fizetendő egységösszegeket a teljes felo-
sztandó összegre vonatkozó előrejelzések alapján kell
megállapítani. Azokat a pénzeszközöket, amelyek az
egyes tagállamoknál a fentiek szerint visszatartott
összegek eredményeképpen rendelkezésre állnak, megfe-
lelő módon kell felosztani a jogosultak között.

(3) Az e rendeletben meghatározott intézkedések össz-
hangban vannak az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2005-ös gazdasági évre a 2366/98/EK rendelet 21.
cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt összegek a
következők:

— Görögország esetében 2,0 EUR és 2,0 EUR

— Spanyolország esetében 4,5 EUR és 2,2 EUR

— Franciaország esetében 0,0 EUR és 0,0 EUR

— Olaszország esetében 2,0 EUR és 2,2 EUR

— Málta esetében 0,0 EUR és 0,0 EUR

— Portugália esetében 0,0 EUR és 6,5 EUR

— Szlovénia esetében 0,0 EUR és 0,0 EUR

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. április 14-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 97/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.4.15.

(1) HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb a 865/2004/EK rende-
lettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 293., 1998.10.31., 50. o. A legutóbb az 1432/2004/EK rende-
lettel (HL L 264., 2004.8.11., 6. o.) módosított rendelet.


