
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 943/2006

z dnia 26 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka

i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

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. 15 i 47
tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
określa kwoty pomocy, która ma zostać przyznana na
dostarczanie przetworów mlecznych uczniom w okresie
od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

(2) W celu ułatwienia zarządzania płatnościami pomoco-
wymi krajowym administracjom i organom odpowie-
dzialnym za realizację programu dostarczania mleka,
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2707/2000 (2) wpro-
wadzono przepis przejściowy stosowany w przypadku
zmiany stawki pomocy w końcu roku szkolnego
2004/2005.

(3) W państwach członkowskich, w których rok szkolny
2005/2006 kończy się w lipcu, zarządzanie płatnościami
pomocowymi będzie utrudnione z powodu zmiany

stawki pomocy. Właściwe jest więc objęcie tym prze-
pisem roku szkolnego 2005/2006.

(4) Z powyższych względów rozporządzenie (WE) nr
2707/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000 akapit drugi
otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w roku szkolnym 2005/2006 stawka pomocy
obowiązująca dnia pierwszego czerwca może zostać zastoso-
wana w miesiącu lipcu, jeśli rok szkolny w państwie człon-
kowskim kończy się w lipcu.”.

Artykuł 2

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 26 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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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 311 z 12.12.2000, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337
z 22.12.2005, str. 20).


