
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 723/2006

z dnia 12 maja 2006 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert
w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

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 (WE) nr 1898/2005
z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie
zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na
rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprze-
dawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzą-
cego ze skupu interwencyjnego, które przechowują,
i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany,
masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienio-
nego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę
otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zapro-
szenia do składania ofert, ustala się minimalną cenę
sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy
w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowa-
nego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się zmie-

niać w zależności od planowanego wykorzystania masła,
jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania.
Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym
mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005,
ustala się odpowiednio.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 9. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach
stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
1898/2005 minimalną cenę sprzedaży masła pochodzącego
ze skupu interwencyjnego oraz wysokość zabezpieczenia
przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28
wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załącz-
niku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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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 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337
z 22.12.2005, str. 20).



ZAŁĄCZNIK

Minimalna cena sprzedaży masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach 9. odrębnego zaproszenia do
składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór A B

Procedura włączania Ze znaczni-
kami

Bez znacz-
ników

Ze znaczni-
kami

Bez znacz-
ników

Minimalna
cena sprze-

daży

Masło
≥ 82 %

W stanie
nieprzetwo-
rzonym

— 210 — —

Skoncentro-
wane

— — — —

Zabezpieczenie przetwórcze

W stanie
nieprzetwo-
rzonym

— 79 — —

Skoncentro-
wane

— — — —
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