
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1008/2005

z dnia 30 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku

masła i śmietany

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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 (2) przewi-
duje system interwencji w odniesieniu do dokonywania
zakupów masła po ustalonych cenach.

(2) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje obniżki cen interwencyjnych masła.
Konieczne jest zatem określenie ceny interwencyjnej,
która ma być stosowana przy obliczaniu ceny zakupu,
kiedy cena interwencyjna ulega zmianie.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2771/1999.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 dodaje się
akapit o następującej treści:

„Cena interwencyjna stosowana przy obliczaniu ceny
zakupu jest ceną obowiązującą w dniu wyprodukowania
masła.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 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).


