
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 905/2007

z dnia 27 lipca 2007 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert,
wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu

(WE) nr 2771/1999

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), a w szczególności jego
art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na
rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wysta-
wiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do skła-
dania ofert określone ilości składowanego przez nie
masła.

(2) W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde
indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana
jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest

decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3) W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną
cenę sprzedaży.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy
rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego
termin składania ofert upłynął 24 lipca 2007 r., minimalną cenę
sprzedaży masła ustala się na 200,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2007 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 Komisji (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 688/2007 (Dz.U. L 159
z 20.6.2007, str. 36).


