
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1119/2007

z dnia 27 września 2007 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 581/2004 otwierającego stały przetarg na
refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz od rozporządzenia (WE)
nr 582/2004 otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego

mleka w proszku

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. 31 ust. 3
lit. b) i ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aktualna sytuacja rynku mleka i przetworów mlecznych
umożliwiła wprowadzenie do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalają-
cego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka
i przetworów mlecznych (2) zapisu o zaprzestaniu udzie-
lania refundacji wywozowych od dnia 15 czerwca
2007 r. Sytuacja ta może się utrzymać przez kilka
miesięcy.

(2) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 581/2004 (3) oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 582/2004 (4) ustalają okres, w którym
można składać oferty przetargowe na refundacje wywo-
zowe dotyczące masła i odtłuszczonego mleka
w proszku. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku
oraz w celu uniknięcia zbędnych obciążeń i procedur
administracyjnych, wprowadzenie jednego okresu prze-
targowego na miesiąc w ostatnim kwartale 2007 r.
wydaje się właściwe i wystarczające.

(3) Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia
(WE) nr 581/2004 oraz rozporządzenia (WE)
nr 582/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
581/2004 okresy przetargowe w miesiącach od października do
grudnia 2007 r. wyznacza się następująco:

a) w październiku 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
9 a kończy 16 października;

b) w listopadzie 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
6 a kończy 13 listopada;

c) w grudniu 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
4 a kończy 11 grudnia.

Jeżeli w pierwszy dzień okresu przetargowego wypada dzień
świąteczny, okres ten rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.
Jeżeli w ostatni dzień okresu przetargowego wypada dzień świą-
teczny, okres ten zostaje skrócony do poprzedzającego dnia
roboczego.

Każdy okres przetargowy rozpoczyna i kończy się o godzinie
13.00 (czasu brukselskiego).

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
582/2004 okresy przetargowe w miesiącach od października do
grudnia 2007 r. wyznacza się następująco:

a) w październiku 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
9 a kończy 16 października;

b) w listopadzie 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
6 a kończy 13 listopada;

c) w grudniu 2007 r. okres przetargowy zaczyna się
4 a kończy 11 grudnia.

Jeżeli w pierwszy dzień okresu przetargowego wypada dzień
świąteczny, okres ten rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.
Jeżeli w ostatni dzień okresu przetargowego wypada dzień świą-
teczny, okres ten zostaje skrócony do poprzedzającego dnia
roboczego.

Każdy okres przetargowy rozpoczyna i kończy się o godzinie
13.00 (czasu brukselskiego).

Artykuł 3

Państwa członkowskie poinformują zainteresowane podmioty
gospodarcze o nowych terminach w sposób, który uznają za
najwłaściwszy.
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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 155 z 15.6.2007, str. 26.
(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 276/2007 (Dz.U. L 76
z 16.3.2007, str. 16).

(4) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 276/2007.



Artykuł 4

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 27 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 253/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.9.2007


