
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 157/2008

z dnia 21 lutego 2008 r.

określające pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999, w odniesieniu do
prywatnego składowania masła

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) Artykuł 41 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1255/1999 w zakresie interwencji na rynku
masła (2) stanowi, że kwota pomocy na prywatne skła-
dowanie, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999, ustalana jest każdego roku.

(2) Artykuł 6 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 stanowi, że wielkość pomocy ustala się
w świetle kosztów składowania i prawdopodobnych
tendencji cen masła świeżego i masła z zapasów.

(3) W odniesieniu do kosztów składowania, szczególnie
kosztów przyjęcia i wydania danych produktów, należy
uwzględnić dzienne koszty składowania w chłodni
i finansowe koszty składowania.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999, obliczana jest na tonę masła
w odniesieniu do umów zawieranych w roku 2008 na
podstawie następujących elementów:

— 15,62 EUR w odniesieniu do stałych kosztów składowania,

— 0,23 EUR w odniesieniu do kosztów składowania w chłodni
za każdy dzień składowania na podstawie umowy,

— kwota na dzień składowania na podstawie umowy obli-
czona na podstawie 90 % ceny interwencyjnej na masło
obowiązującej w dniu rozpoczęcia składowania na
podstawie umowy oraz na podstawie rocznej stopy opro-
centowania równej 4,25 %.

2. Agencja interwencyjna rejestruje datę otrzymania wnio-
sków w sprawie zawarcia umowy, jak określono w art. 37
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 105/2008, oraz odnośne ilości.

3. Państwa członkowskie informują Komisję najpóźniej do
godziny 12 (czasu brukselskiego) w każdy wtorek o ilościach
objętych tymi wnioskami w okresie poprzedniego tygodnia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 21 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258 z 4.10.2007,
s. 3).

(2) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.


