
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 590/2005

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach
161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez

rozporządzenie (WE) nr 2571/97

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), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97
z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła
po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy
w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła,
przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast,
lodów i innych środków spożywczych (2), agencje inter-
wencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży
pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwen-
cyjnego, które przechowują, i do udzielenia pomocy
przyznawanej w odniesieniu do śmietany, masła
i koncentratu masła. Artykuł 18 wymienionego rozpo-
rządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane
oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się mini-
malną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość
pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu

masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od
przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury
włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu
przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego prze-
tworzenia ustala się odpowiednio.

(2) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego
przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 161. rundy przetargu, przeprowadzonej
w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporzą-
dzenie (WE) nr 2571/97, maksymalne kwoty pomocy oraz
kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie
ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 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 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381
z 28.12.2004, str. 25).



ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalającego maksymalne kwoty pomocy odnośnie do
śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego

przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory A B

Procedury włączenia Ze znacznikami Bez znaczników Ze znacznikami Bez znaczników

Maksymalna
kwota
pomocy

Masło ≥ 82 % 51 47 50 41

Masło < 82 % 44 45,9 — —

Koncentrat masła 61,5 57,5 61,5 57,5

Śmietana 24 20

Gwarancja
należytego

przetworzenia

Masło 56 — 55 —

Koncentrat masła 68 — 68 —

Śmietana — — 26 —
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