
A BIZOTTSÁG 1165/2006/EK RENDELETE

(2006. július 28.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 12.
egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

szóló 1001/2006/EK rendelet helyesbítéséről

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,

tekintettel a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon
történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i
1898/2005/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1) Az 1001/2006/EK bizottsági rendelet (3) az
1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályá-
zati eljárás keretében lefolytatott 12. egyedi pályázati eljá-
rásra vonatkozóan megállapítja az 1898/2005/EK ren-
delet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt végfelhaszná-
lási biztosíték összegét.

(2) Egy adminisztrációs hibából kifolyólag a végfelhasználási
biztosítéknak az 1001/2006/EK rendelet 1. cikkének
második albekezdésében rögzített összege nem felel
meg a megállapítandó valódi összegnek.

(3) Ezért az 1001/2006/EK rendeletet ennek megfelelően
helyesbíteni kell. Mivel a végfelhasználási biztosíték
helyes összege alacsonyabb az eredetileg előírt összegnél,
a helyesbítést az 1001/2006/EK rendelet hatálybalé-
pésnek napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1001/2006/EK rendelet 1. cikkének második albekezdése
helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében
előírt végfelhasználási biztosíték 22 EUR/100 kg.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. július 28-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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