
A BIZOTTSÁG 892/2006/EK RENDELETE

(2006. június 16.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott
11. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának

megállapításáról

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 tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon
történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekinte-
tében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005.
november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47.
cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkon-
centrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati
felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy
az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján
állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkon-
centrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2) Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése
rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a
vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő
átvételét hivatott biztosítani.

(3) A beérkezett pályázatok alapján meg kell állapítani a
maximális támogatás összegét, valamint ennek megfe-
lelően a végfelhasználási biztosíték összegét.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati
eljárás keretében lefolytatott 11. egyedi pályázati eljárás céljára a
rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 96 %-os
zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható maximális támogatás
összege 26,8 EUR/100 kg.

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt
végfelhasználási biztosíték 36 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 17-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. június 16-án.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2006.6.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/13

(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 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rende-
lettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


