
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 343/2006

z dnia 24 lutego 2006 r.

otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca
do 31 sierpnia 2006 r.

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
1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła
i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje, że jeśli ceny rynkowe masła w jednym lub
w większej liczbie państw członkowskich są na poziomie
niższym niż 92 % ceny interwencyjnej w ciągu reprezen-
tatywnego okresu, agencje interwencyjne przystępują do
skupu masła.

(2) Na podstawie cen rynkowych przekazanych państwom
członkowskim Komisja zaobserwowała, zgodnie z art. 8
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, że ceny
w Niemczech, Estonii, Hiszpanii, Francji, Irlandii,
w Niderlandach, Polsce, Portugalii, Szwecji oraz Zjedno-
czonym Królestwie znajdowały się na poziomie poniżej
92 % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch następujących
po sobie tygodni. W tych państwach członkowskich
należy zatem otworzyć skup interwencyjny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym otwiera się skup masła przewidziany w art. 6 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w następujących
państwach członkowskich:

— Niemcy

— Estonia

— Hiszpania

— Francja

— Irlandia

— Niderlandy

— Polska

— Portugalia

— Szwecja

— Zjednoczone Królestwo.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL25.2.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/17

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337
z 22.12.2005, str. 20).


