
A BIZOTTSÁG 387/2006/EK RENDELETE

(2006. március 3.)

az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj
felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

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 343/2006/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azon
tagállamok jegyzékét, amelyekben az 1255/1999/EK
rendelet 6. cikke (1) bekezdésében előírtak szerint meg
kell indítani a vaj felvásárlását.

(2) A Lettország és Finnország által szolgáltatott legutóbbi
információk alapján a Bizottság a 2771/1999/EK rendelet
8. cikkével összhangban megállapította, hogy a vaj piaci
ára két egymást követő héten keresztül az intervenciós ár
92 %-a alatt volt. Ezért ezekben a tagállamokban meg
kell indítani az intervenciós felvásárlást. Következés-
képpen ezeket a tagországokat fel kell venni a
343/2006/EK rendeletben megállapított jegyzékre.

(3) A 343/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 343/2006/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében
előírtak szerint a vaj felvásárlását a következő tagálla-
mokban kell megindítani:

— Németország

— Észtország

— Spanyolország

— Franciaország

— Írország

— Lettország

— Hollandia

— Lengyelország

— Portugália

— Finnország

— Svédország

— Egyesült Királyság.”

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 4-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 3-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 63/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.4.

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rende-
lettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 55., 2006.2.25., 17. o.


