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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 55/2006
(2006. gada 13. janvāris),
ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 1.
individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu
koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai
atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām.
Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu
(EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai
attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta
sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā
esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt
atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs
regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos
piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un
maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Piena un piena
produktu pārvaldības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Pirmajam individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo
konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas
pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu,
sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais
pārstrādes garantiju apjoms.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 13. janvārī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).
(2) OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).
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PIELIKUMS
Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas
1. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu
(EUR/100 kg)
Formula
Iekļaušanas procedūra

Maksimālais
atbalsts

Pārstrādes
garantijas

A

B

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Sviests ≥ 82 %

38,5

35

—

35

Sviests < 82 %

—

34,1

—

34

Koncentrēts sviests

46

42,6

46

42

Krējums

—

—

19

15

Sviests

42

—

—

—

Koncentrēts sviests

51

—

51

—

Krējums

—

—

21

—

