
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 796/2006

z dnia 29 maja 2006 r.

zawieszające skup masła za 90 % ceny interwencyjnej i otwierające skup masła w trybie przetargu
na okres do dnia 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), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 (2) otworzyło
skup masła za 90 % ceny interwencyjnej w niektórych
państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do
dnia 31 sierpnia 2006 r.

(2) Artykuł 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 stanowi, że Komisja może zawiesić skup
masła za 90 % ceny interwencyjnej, jeżeli ilości ofero-
wane w ramach interwencji w okresie od dnia 1 marca
do dnia 31 sierpnia 2006 r. przekraczają 50 000 ton.

(3) Ze względu na osiągnięcie progu 50 000 ton należy
zawiesić skup masła za ustaloną cenę. Należy zatem
uchylić rozporządzenie (WE) nr 343/2006.

(4) W celu dalszego wspierania rynku masła należy zezwolić
na skup masła w ramach stałego zaproszenia do prze-
targu zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999 w tych państwach członkowskich,
w których cena rynkowa masła jest na poziomie niższym
niż 92 % ceny interwencyjnej.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16
grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania przepisów rozporządzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku
masła i śmietany (3) ustanawia zasady, których należy
przestrzegać w przypadku gdy Komisja zdecyduje, że
skup ma przebiegać w ramach stałego zaproszenia do
przetargu.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 zawiesza się skup masła we Wspólnocie za
90 % ceny interwencyjnej, otwarty rozporządzeniem (WE)
nr 343/2006.

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 343/2006.

Artykuł 2

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 niniejszym otwiera się skup masła w trybie prze-
targu od dnia 30 maja do dnia 31 sierpnia 2006 r.
w następujących państwach członkowskich, na warunkach
określonych w sekcji 3a rozporządzenia (WE) nr 2771/1999:

— Belgia,

— Republika Czeska,

— Niemcy,

— Estonia,

— Hiszpania,

— Francja,

— Irlandia,

— Włochy,

— Łotwa,

— Luksemburg,

— Niderlandy,

— Polska,

— Portugalia,

— Finlandia,

— Szwecja,

— Zjednoczone Królestwo.
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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 55 z 25.2.2006, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 697/2006 (Dz.U. L 121
z 6.5.2006, str. 29).

(3) 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).



2. Do celów stosowania art. 6 ust. 1 akapit trzeci i czwarty rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 Komisja
może zmienić wykaz zamieszczony w ust. 1 na podstawie cen rynkowych z dwóch następujących po sobie
tygodni.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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