
A BIZOTTSÁG 735/2006/EK RENDELETE

(2006. május 16.)

a Grana padano, Parmigiano-Reggiano és Provolone sajtokra vonatkozó magánraktározási támogatás
nyújtásának részletes szabályairól szóló 2659/94/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) és külö-
nösen annak 10. cikke b) pontjára,

mivel:

(1) A 2659/94/EK bizottsági rendelet (2) 6. cikkének (1)
bekezdése előirányozza a Grana padano, Parmigiano-
Reggiano és Provolone sajtokra vonatkozó magánraktá-
rozási támogatások összegét. Tekintettel a rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokra és figyelembe véve a raktározás
költségeiben végbement változásokat, valamint a piaci
árra vonatkozó előrejelzéseket, szükséges módosítani
ezeket az összegeket. Ami az állandó költségeket illeti,
a támogatási intézkedés a továbbiakban kizárólag a napi
tárolási költségek és a pénzügyi költségek ellentételezé-
sére szolgálhat, mivel a tárolás nem jár további állandó
költségekkel, tekintve hogy a szóban forgó sajtok
szokásos előállítási folyamatának részét képezi.

(2) A 2659/94/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(3) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2659/94/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(1) A sajtra nyújtott magánraktározási támogatás összege
a következőképpen alakul:

a) 0,10 EUR/tonna/szerződéses raktározási nap a raktározási
költségekre;

b) a pénzügyi költségekre szerződéses raktározási naponként:

— 0,38 EUR/tonna a Grana padano sajtra,

— 0,46 EUR/tonna a Parmigiano-Reggiano sajtra,

— 0,30 EUR/tonna a Provolone sajtra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 16-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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