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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 55/2006,
annettu 13 päivänä tammikuuta 2006,
kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY)
N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista ensimmäistä yksittäistä tarjouskilpailua
varten
sen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja
voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti
interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla
tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää
kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25
artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että
hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituk-

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa
asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun tuen
enimmäismäärä ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun
jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä
olevan taulukon mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL
25.11.2005, s. 2).
(2) EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL
22.12.2005, s. 20).
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Kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY)
N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa
(euroa/100 kg)
Kaava

Tuen enimmäismäärä

Jalostusvakuus

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Voi ≥ 82 %

38,5

35

—

35

Voi < 82 %

—

34,1

—

34

Voiöljy

46

42,6

46

42

Kerma

—

—

19

15

Voi

42

—

—

—

Voiöljy

51

—

51

—

Kerma

—

—

21

—

