
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 784/2006

z dnia 24 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2006 wprowadzające odstępstwo od
rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz

w sektorze mleka i przetworów mlecznych

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 6 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 na
wywóz i refundacji wywozowych do mleka
i przetworów mlecznych (2) ustanawia okres ważności
pozwoleń na wywóz.

(2) Jako środek zapobiegawczy w celu ochrony budżetu
Wspólnoty przed niepotrzebnymi wydatkami
i uniknięcia spekulacyjnego stosowania systemu refun-
dacji wywozowych w sektorze produktów mleczarskich,
rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2006 (3) stanowi,
że w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE)
nr 174/1999 okres ważności pozwoleń na wywóz
produktów mleczarskich, o których wydanie złożono
wnioski po dniu 1 marca 2006 r. należy ograniczyć do
dnia 30 czerwca 2006 r.

(3) Uważne monitorowanie zarówno rynku wewnętrznego
jak i rynku światowego wykazało, że dłuższy okres
ważności pozwoleń może zostać stopniowo przywró-
cony bez ryzyka destabilizacji właściwego działania
wspólnej organizacji rynku. Należy zatem zmienić rozpo-
rządzenie (WE) nr 323/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 323/2006 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:

„W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 174/1999, okres ważności pozwoleń na wywóz przy usta-
lonej z góry kwocie refundacji, o których wydanie złożono
wnioski w okresie od dnia 25 maja 2006 r. do dnia 15
czerwca 2006 r. w odniesieniu do produktów określonych
w lit. c) tego artykułu, wygasa dnia 30 czerwca 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 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 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 508/2006 (Dz.U. L 92 z 30.3.2006,
str. 10).

(3) Dz.U. L 54 z 24.2.2006, str. 5.


