
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 409/2006

z dnia 9 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004
w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

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. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999
z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozo-
wych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów
mlecznych (2) ustanawia wadium, które należy złożyć
w dniu przedłożenia wniosku o przyznanie pozwolenia
na wywóz.

(2) Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004
z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg
na refundacje wywozowe dotyczące określonych
rodzajów masła (3) oraz art. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierają-
cego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące
odtłuszczonego mleka w proszku (4) ustanawiają kwoty
zabezpieczenia przetargowego, które należy złożyć przed
końcem okresu, w którym można składać oferty.

(3) Z uwagi na tendencję refundacji wywozowych w trakcie
ubiegłych miesięcy należy dostosować kwotę zabezpie-
czeń, zapewniając, aby pozostały one na wystarczająco
wysokim poziomie w celu uniknięcia składania wnio-
sków o charakterze spekulacyjnym.

(4) W celu ustanowienia korelacji między kwotą refundacji
i zabezpieczenia oraz zapewnienia sharmonizowanego
podejścia w odniesieniu do wszystkich refundacji mają-
cych zastosowanie, właściwe jest ustalenie zabezpieczenia
przetargowego jako procentu kwoty refundacji.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 lit. a), b), c)
i d) otrzymują następujące brzmienie:

„a) 15 % na produkty objęte kodem CN 0405;

b) 15 % na produkty objęte kodem CN 0402 10;

c) 15 % na produkty objęte kodem CN 0406;

d) 15 % na pozostałe produkty.”.

Artykuł 2

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 581/2004 akapit
pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zabezpieczenie przetargowe wynosi 15 % ostatniej
maksymalnej kwoty refundacji przetargowej ustalonej
dla kodów produktów i przeznaczeń, o których mowa
w art. 1 ust. 1.

Zabezpieczenie przetargowe nie może jednak być mniejsze
niż 6 EUR na 100 kg.”.
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(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 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005,
str. 20).

(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1239/2005 (Dz.U. L 200
z 30.7.2005, str. 32).

(4) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1239/2005.



Artykuł 3

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 582/2004 akapit
pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zabezpieczenie przetargowe wynosi 15 % ostatniej
maksymalnej kwoty refundacji przetargowej ustalonej
dla kodów produktów i przeznaczeń, o których mowa
w art. 1 ust. 1.

Zabezpieczenie przetargowe nie może jednak być mniejsze
niż 6 EUR na 100 kg.”.

Artykuł 4

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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