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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2005
af 15. juli 2005
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 339. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der
under hensyntagen til de ved hver særlig licitation
indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for
koncentreret smør med et indhold af fedtstof på
mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen
til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

Artikel 1
For den 339. særlige licitation, der er afholdt i forbindelse med
den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation,
fastsættes maksimumsstøtten og destinationssikkerheden
således:
— maksimumsstøtten:

48 EUR/100 kg,

— destinationssikkerheden:

53 EUR/100 kg.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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