
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1252/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z
dnia 16 grudnia 1999 r. określające sposoby zastosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 r. w zakresie działań
interwencyjnych na rynku masła i śmietanki (2), w szczególności
jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999
stanowi, że zakupy po cenie wynoszącej 90 % ceny inter-
wencyjnej są otwarte lub zawieszone przez Komisję w
danym Państwie Członkowskim natychmiast, kiedy
zostanie stwierdzone, że cena rynkowa utrzymuje się w
tym Państwie Członkowskim przez dwa kolejne
tygodnie, w zależności od przypadku, bądź na poziomie
niższym lub na poziomie równym lub wyższym od 92%
ceny interwencyjnej.

(2) Na podstawie cen rynkowych przekazanych przez nowe
Państwa Członkowskie po 1 maja 2004 r., Komisja
stwierdziła, że ceny w Estonii, na Łotwie, Litwie, w
Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji są przez dwa
kolejne tygodnie niższe niż 92% ceny interwencyjnej.
Wobec powyższego, skup interwencyjny w tych
Państwach Członkowskich powinien zostać otwarty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skupy masła przewidziane przez art. 6 ust. 1 akapit pierwszy
rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 są otwarte w Estonii, na
Łotwie, Litwie, w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z
3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z
30.4.2004, str. 138).


