
A BIZOTTSÁG 877/2005/EK RENDELETE

(2005. június 9.)

a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

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),

tekintettel a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i
2771/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2.
cikkére,

mivel:

(1) A 2771/1999/EK rendelet 2. cikke úgy rendelkezik, hogy
a Bizottság értelemszerűen megnyithatja vagy felfüggeszt-
heti a felvásárlásokat valamely tagállamban, amennyiben az
tapasztalható, hogy az adott tagállamban a piaci ár két
egymást követő héten át alacsonyabb vagy egyenlő, illetve
magasabb, mint az intervenciós ár 92 %-a.

(2) A 706/2005/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon
tagállamok legfrissebb listáját, melyekben az intervenció
fel van függesztve. Ezt a listát az Svédországra vonatko-
zóan a 2771/1999/EK rendelet 8. cikke alapján közölt
piaci árakra figyelemmel ki kell igazítani. Az egyértel-
műség érdekében a szóban forgó lista helyébe másikat
kell léptetni, és a 706/2005/EK rendeletet hatályon
kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti
vajfelvásárlás Belgiumban, Dániában, Cipruson, Magyarországon,
Máltán, Görögországban, Luxemburgban, Hollandiában, Auszt-
riában, Szlovéniában, Finnországban és Svédországban felfüg-
gesztésre kerül.

2. cikk

A 706/2005/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2005. június 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. június 9-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

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

(2) HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb a 2250/2004/EK rende-
lettel (HL L 381., 2004.12.28., 25. o.) módosított rendelet. (3) HL L 118., 2005.5.5., 25. o.


