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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/57

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 526/2006
(2006. gada 30. marts),
ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu
piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004
pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā eksporta
kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2006.
gada 28. martā.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

(2)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
(1)

(3)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr.
582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu
konkursu.
Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK)
Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa
procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem
piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto

1. pants
Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK)
Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2006. gada 28. martam,
produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas
1. panta 1. punktā, nosaka maksimālo kompensāciju
7,00 EUR/100 kg apmērā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 30. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL
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