
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 150/2009

z dnia 20 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe
dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art.
164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 (2) ustaliło
zasady procedury przetargowej dla refundacji wywozo
wych w odniesieniu do naturalnego masła w blokach
objętego kodem ex 0405 10 19 9700, bezwodnego
tłuszczu mlecznego w pojemnikach objętego kodem
ex 0405 90 10 9000 oraz odtłuszczonego mleka
w proszku objętego kodem ex 0402 10 19 9000.

(2) W celu określenia refundacji wywozowych na te prze
twory mleczne ogłasza się stały przetarg. Zgodnie z art.
4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2008 raz
w miesiącu zaczyna się osobny okres przetargowy. Aby
lepiej reagować na pogorszenie się sytuacji na rynku
przetworów mlecznych, procedury przetargowe w celu
określenia refundacji wywozowych powinny być organi
zowane dwa razy w miesiącu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 619/2008.

(4) Ze względu na pilną potrzebę ustanowienia skutecznego
środka wspierania rynku, niniejsze rozporządzenie

powinno wejść w życie w dniu następującym po jego
opublikowaniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2008 wprowadza
się następujące zmiany:

1) w akapicie pierwszym wyrażenie wprowadzające otrzymuje
brzmienie:

„Każdy okres przetargowy rozpoczyna się o godzinie 13.00
(czasu brukselskiego) w każdy wtorek poprzedzający datę
jego zakończenia określoną w akapicie trzecim,
z uwzględnieniem następujących wyjątków:”;

2) w akapicie trzecim wyrażenie wprowadzające otrzymuje
następujące brzmienie:

„Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00
(czasu brukselskiego) w każdy pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:”.

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 20 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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