
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1684/2005

z dnia 14 października 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 344. rundy przetargu,
przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG)

nr 429/90

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 (EWG) nr 429/90
z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania drogą
przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do
bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (2), agencje
interwencyjne przystępują drogą stałego przetargu do
udzielenia pomocy przyznawanej odnośnie do koncen-
tratu masła. Artykuł 6 wymienionego rozporządzenia
przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty
w ramach każdej rundy przetargu, ustala się maksymalną
kwotę pomocy przyznawanej na wykorzystanie koncen-
tratu masła o zawartości tłuszczu wynoszącej przynajm-
niej 96 % lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu prze-
targu. Kwota gwarancji przeznaczenia powinna zostać
ustalona odpowiednio.

(2) Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić maksy-
malną cenę pomocy w wysokości określonej poniżej
i określić w konsekwencji gwarancję przeznaczenia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 344. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu
rozporządzenia (EWG) nr 429/90 maksymalna kwota pomocy
oraz kwota gwarancji przeznaczenia ustalone są następująco:

— maksymalma kwota pomocy: 45,5 EUR/100 kg,

— kwota gwarancji przeznaczenia: 50 EUR/100 kg.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 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 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004,
str. 25).


