
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 592/2005

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

zawieszające 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. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE)
nr 2250/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła
i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 przewi-
duje, że z chwilą zaobserwowania w którymś z Państw
Członkowskich, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni
cena rynkowa jest, w zależności od przypadku, bądź
niższa, bądź równa lub wyższa niż 92% ceny interwen-
cyjnej, Komisja, odpowiednio, rozpoczyna lub zawiesza
w danym Państwie Członkowskim dokonywanie skupu.

(2) Najnowsza lista Państw Członkowskich, w których inter-
wencja została zawieszona, została przedstawiona
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 544/2005 (3). Wymie-
niona lista powinna zostać dostosowana, aby uwzględ-
niono nowe ceny rynkowe przekazane przez Szwecję
w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr
2771/1999. W celu zachowania jasności należy zastąpić
tę listę i uchylić rozporządzenie (WE) nr 544/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skup masła przewidziany w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 zawiesza się w Belgii, Danii, na Cyprze,
Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach,
Austrii, Słowacji, Słowenii i Finlandii.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 544/2005.

Artykuł 3

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 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381
z 28.12.2004, str. 25). (3) Dz.U. L 91 z 9.4.2005, str. 3.


