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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 526/2006
z dne 30. marca 2006
o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa,
določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

po pregledu ponudb, predloženih na razpis, je ustrezno,
da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno
obdobje, ki se konča 28. marca 2006.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne
17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne
izdelke (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni
podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov
predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca
2004 o uvedbi stalnega razpisa za izvozna nadomestila
za posneto mleko v prahu (2) določa stalni razpis.

Za stalni razpis, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 582/2004 za
razpisno obdobje, ki se konča 28. marca 2006, je največji
znesek nadomestila za izdelek in namembne kraje, navedene v
členu 1(1) navedene Uredbe 7,00 EUR/100 kg.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z
dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o
izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 30. marca 2006
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005,
str. 2).
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( ) UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).
(3) UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).

