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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 685/2005
z dne 29. aprila 2005
o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 334. posebni razpis v okviru stalnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

Glede na prejete ponudbe se najvišji znesek pomoči
določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa
se določi tudi varščina za končno uporabo.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega
odbora za mleko in mlečne proizvode –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne
17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne
proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 429/90 z dne
20. februarja 1990 o dodelitvi z razpisom pomoči za
zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti (2), odpirajo intervencijske agencije razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 6 navedene uredbe
predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete v
okviru razpisa, določiti najvišji znesek pomoči za
zgoščeno maslo z najnižjo vsebnostjo maščob 96 %, ali
sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. V
skladu s tem je treba določiti tudi varščino za končno
uporabo.

Za 334. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega
v Uredbi (EGS) št. 429/90, se najvišja pomoč in varščina za
končno uporabo določita v naslednji višini:
— najvišja pomoč:

60,6 EUR/100 kg,

— varščina za končno uporabo:
Člen 2
Ta uredba začne veljati 30. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 29. aprila 2005
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004,
str. 6).
(2) UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

67 EUR/100 kg.

