
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 576/2005

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach
stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE)

nr 582/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworόw mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3
akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia
26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do
składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji
wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku (2)
przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr
580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającego
procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozo-
wych do niektórych przetworόw mlecznych (3) oraz po
dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi
na ten przetarg stosowne jest nieprzyznanie żadnych

refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia
12 kwietnia 2005 r.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i
Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE)
nr 582/2004 przewiduje się w okresie przetargowym
kończącym się dnia 12 kwietnia 2005 r. 31,00 EUR/100 kg
jako maksymalną wysokość refundacji dla produktόw i krajόw
przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 wspomnianego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

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 90 z 27.3.2004, str. 67.
(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.


