
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1815/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia
24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady
w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych w odniesieniu do sera (1), w szczególności jego
art. 3 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG)
nr 2204/90 przewiduje kary nakładane przez Wspólnotę
za stosowanie bez zezwolenia kazein i kazeinianów do
produkcji sera. Kara jest równa 110 % różnicy pomiędzy
wartością mleka odtłuszczonego potrzebnego do wypro-
dukowania 100 kg kazein i kazeinanów, wynikającej
z ceny rynkowej odtłuszczonego mleka w proszku,
z jednej strony, a kazein i kazeinianów – z drugiej.

(2) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2742/90 (2) ustala sumę należną za ilości kazein
i/lub kazeinianów użytych bez zezwolenia do produkcji
sera na kwotę 65 EUR za 100 kg, uwzględniając ceny
rynkowe kazein i kazeinianów w ostatnim kwartale
2001 r. Sumę tę należy obniżyć, uwzględniając cenę
rynkową odtłuszczonego mleka w proszku oraz cenę
rynkową kazein i kazeinianów w drugim kwartale
2005 r.

(3) Ceny rynkowe w drugim kwartale 2005 r. wynoszą
200 EUR za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku
oraz 580 EUR za 100 kg kazein i kazeinianów.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2742/90.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2742/90 otrzymuje
brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG)
nr 2204/90 suma należna wynosi 22 EUR za 100 kg kazein
i/lub kazeinianów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 2583/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 6).

(2) Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 265/2002 (Dz.U. L 43
z 14.2.2002, str. 13.)


