
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2006

z dnia 16 czerwca 2006 r.

ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do
składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

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) Na mocy art. 16 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiają-
cego szczegółowe zasady stosowania przepisów rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do
interwencji na rynku masła i śmietany (2) ogłoszenie
o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej w celu skupu masła w drodze
stałego przetargu, otwartego rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 796/2006 (3).

(2) W świetle ofert przetargowych, otrzymanych
w odpowiedzi na odrębne zaproszenia do składania
ofert, należy ustalić maksymalną cenę skupu lub należy
podjąć decyzję o wstrzymaniu przetargu, zgodnie z
art. 17a rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3) W świetle ofert otrzymanych w ramach pierwszego
odrębnego zaproszenia do składania ofert, należy ustalić
maksymalną cenę skupu.

(4) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego
przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pierwszego odrębnego zaproszenia do skła-
dania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządze-
niem (WE) nr 796/2006, zgodnie z którym termin składania
ofert wygasa dnia 13 czerwca 2006 r., maksymalną cenę skupu
masła ustala się na 246,19 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 czerwca 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 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).

(3) Dz.U. L 142 z 30.5.2006, str. 4.


