
A BIZOTTSÁG 312/2007/EK RENDELETE

(2007. március 22.)

az egyes tagállamokban a 2007. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj
felvásárlásának megindításáról szóló 195/2007/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 195/2007/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) Az Írország által szolgáltatott legutóbbi információk
alapján a Bizottság megállapította, hogy a vaj piaci ára
két egymást követő héten keresztül az intervenciós ár
92 %-a vagy afölötti volt. Ezért Írországban fel kell
függeszteni az intervenciós felvásárlást. Következésképpen
ezt a tagországot vissza kell vonni a 195/2007/EK rende-
letben megállapított jegyzékről.

(3) A 195/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 195/2007/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:

— Spanyolország

— Portugália.”

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 23-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 22-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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