
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1171/2007

z dnia 5 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku

masła i śmietany

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) W sekcji 5 rozdziału II rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2771/1999 (2) określono procedurę dotyczącą sprze-
daży w drodze przetargu masła pochodzącego z zakupu
interwencyjnego. W art. 24 przewidziano, że podsta-
wowe wymogi dla celów zabezpieczenia przetargowego
są spełnione poprzez przejęcie masła w terminie określo-
nym w art. 24f ust. 2. Artykuł 24f ust. 3 odnosi się do
przejęcia masła w związku z przepadkiem zabezpie-
czenia.

(2) Przepisy dotyczące zwolnienia lub przepadku zabezpie-
czenia należy sprecyzować w świetle zdobytego doświad-
czenia. W szczególności należy podkreślić, że zabezpie-
czenie nie powinno ulegać przepadkowi, jeśli zapłacono
kwotę przetargową. Ponadto należy przewidzieć możli-
wość stosowania tej zasady z mocą wsteczną celem
umożliwienia operatorom skorzystania ze zmienionych
przepisów w przypadkach budzących wątpliwości.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(WE) nr 2771/1999.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24

Dla celów zabezpieczenia przetargowego, przewidzianego
w art. 23 ust. 3 lit. b), podstawowe wymogi w rozumieniu
art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 to utrzy-
manie ważności zaproszenia do składania ofert po terminie,
o którym mowa w art. 22 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,
oraz zapłacenie ceny w terminie określonym w art. 24f
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”

2) w art. 24e dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeśli wybrany
oferent nie przestrzega wymogu przewidzianego w ust. 2
niniejszego artykułu, zabezpieczenie przetargowe, o którym
mowa w art. 23 ust. 3 lit. b), ulega przepadkowi, a sprzedaż
odnośnych ilości zostaje anulowana.”;

3) w art. 24f ust. 3 skreśla się akapit drugi.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na wniosek operatorów, których to dotyczy, niniejsze rozpo-
rządzenie jest stosowane w odniesieniu do zabezpieczeń, które
nie uległy ostatecznie przepadkowi.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL6.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 261/11

(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 688/2007 (Dz.U. L 159
z 20.6.2007, str. 36).


