
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1252/2006

z dnia 18 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich,
w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty 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),

uwzględniając 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. (2), w szczególności jego
art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 796/2006 otworzyło skup
masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia
2006 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporzą-
dzenia (WE) nr 1255/1999.

(2) Na podstawie najnowszych informacji przekazanych
przez Łotwę i Republikę Czeską Komisja stwierdziła,
że ceny rynkowe masła znajdowały się na poziomie
niższym niż 92 % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch
następujących po sobie tygodni. Należy zatem otworzyć
skup interwencyjny w trybie przetargu w tych państwach

członkowskich. Wymienione wyżej państwa członkow-
skie należy zatem dodać do wykazu zamieszczonego
w rozporządzeniu (WE) nr 796/2006.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 796/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2006 ust. 1 otrzymuje
następujące brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999 niniejszym otwiera się skup masła
w trybie przetargu od dnia 19 do dnia 31 sierpnia
2006 r. w następujących państwach członkowskich,
na warunkach określonych w sekcji 3a rozporządzenia
(WE) nr 2771/1999: Republika Czeska, Hiszpania, Irlandia,
Łotwa, Polska i Portugalia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc 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 142 z 30.5.2006, str. 4.


