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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.11.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1931/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου για την 129η ειδική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά
των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1787/2003 (2), και ιδίως
το άρθρο 10,

(2)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
παρέµβασης που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο. Το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει
ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν
για την κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη
τιµή πώλησης του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό
για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 129η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης του βουτύρου παρέµβασης καθώς και
τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Όσον αφορά την πώληση βουτύρου παρέµβασης για συµπύκνωση
δεν δίδεται συνέχεια στη δηµοπρασία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωρβρίου 2003, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου για την 129η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση µεταπώλησης

Ως έχει
Συµπυκνωµένο
Ως έχει
Συµπυκνωµένο

B

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

220

217

—

—

—

—

—

—

126

126

—

—

—

—

—

—

