
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1239/2005

z dnia 29 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe
dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały

przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

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. 31 ust. 3
lit. b) i ust. 14,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 581/2004 (2) i art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 582/2004 (3) niektóre miejsca przeznaczenia nie
zostały objęte możliwością przyznania refundacji wywo-
zowych.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2005 z dnia
16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe
w sektorze mleka i przetworów mlecznych (4) włączyło
Ceutę i Melillę od dnia 17 czerwca 2005 r. do stref
przeznaczenia L 01 oraz L 03, obejmujących miejsca
przeznaczenia nie kwalifikujące się do refundacji wywo-
zowych, oraz zrównało stawkę refundacji dla masła
wywożonego do Rosji ze stawką stosowaną dla wszyst-
kich pozostałych miejsc przeznaczenia. Należy zatem
wyłączyć powyższe miejsca przeznaczenia z zakresu
refundacji wywozowych określonych rozporządzeniem
(WE) nr 581/2004 oraz rozporządzeniem (WE) nr
582/2004.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 581/2004 i rozporządzenie (WE) nr 582/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 581/2004 akapit drugi
otrzymuje brzmienie:

„Produkty określone w akapicie pierwszym są przeznaczone
na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia
z wyłączeniem Andory, Ceuty i Melilli, Gibraltaru, Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz Watykanu.”

Artykuł 2

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 582/2004, ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Stały przetarg został ogłoszony w celu określenia
refundacji wywozowych, o których mowa w sekcji 9 załącz-
nika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (*) na
odtłuszczone mleko w proszku w opakowaniach o wadze
netto przynajmniej 25 kilogramów i zawierające w tej
wadze nie więcej niż 0,5 % substancji nie mlecznej objętej
kodem produktu ex 0402 10 19 9000 z przeznaczeniem na
eksport do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyłączeniem
Andory, Bułgarii, Ceuty i Melilli, Gibraltaru, Stanów Zjedno-
czonych Ameryki oraz Watykanu.

___________
(*) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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. 64. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381
z 28.12.2004, str. 25).

(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004.

(4) Dz.U. L 154 z 17.6.2005, str. 10.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji,
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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