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VERORDENING (EG) Nr. 55/2006 VAN DE COMMISSIE
van 13 januari 2006
tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die
gelden voor de 1e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving
waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet
worden vastgesteld. Voorts is bepaald dat die prijs of
steun kan worden gedifferentieerd volgens de bestemming van de boter, het vetgehalte ervan en de bijmengingsmethode. Het bedrag van de in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde verwerkingszekerheid moet dienovereenkomstig worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met
name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de
Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.
1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor
de afzet van room, boter en boterconcentraat op de
markt van de Gemeenschap (2) kunnen de interventiebureaus bepaalde hoeveelheden boter uit hun interventievoorraden verkopen door middel van een permanente
openbare inschrijving en kunnen zij steun toekennen
voor room, boter en boterconcentraat. In artikel 25
van die verordening is bepaald dat in het licht van de
voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes een
minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun voor room, boter en boterconcentraat

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 1e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr.
1898/2005 voorziet, worden de maximumbedragen van de
steun voor room, boter en boterconcentraat en de bedragen
van de verwerkingszekerheid zoals bedoeld in respectievelijk
artikel 25 en artikel 28 van die verordening, vastgesteld in de
bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 14 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 januari 2006.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).
(2) PB L 308 van 25.11.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2107/2005 (PB L 337 van 22.12.2005,
blz. 20.
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BIJLAGE
Maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat en bedragen van de verwerkingszekerheid voor de 1e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving
waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet
(EUR/100 kg)
Formule

Verwerkingszekerheid

B

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Met verklikstoffen

Zonder verklikstoffen

Boter ≥ 82 %

38,5

35

—

35

Boter < 82 %

—

34,1

—

34

Boterconcentraat

46

42,6

46

42

Room

—

—

19

15

Boter

42

—

—

—

Boterconcentraat

51

—

51

—

Room

—

—

21

—

Bijmengingsmethode

Maximumbedrag van de
steun

A

