
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 452/2009 

z dnia 29 maja 2009 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia 
w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu 

śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty 

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. 43, 101 i 192, 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 ( 2 ) usta
nawia szczegółowe zasady stosowania programu pomocy 
dotyczącego zbytu nadwyżki niektórych przetworów 
mlecznych. Program ten, przewidziany w art. 101 rozpo
rządzenia (WE) nr 1234/2007, znosi się rozporządze
niem Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej 
poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) 
nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, 
(WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającym 
rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, 
(EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 
i (WE) nr 315/2007 ( 3 ). 

(2) W tym kontekście oraz aby zapewnić opłacalniejsze 
rynki zbytu dla masła pochodzącego ze skupu interwen
cyjnego, a także z myślą o uproszczeniu przepisów prze
pisy dotyczące sprzedaży ze skupu interwencyjnego 
z przeznaczeniem do wykorzystania w wyrobie ciast, 
lodów i innych środków spożywczych należy również 
uchylić. 

(3) Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1898/2005. 

(4) Artykuł 101 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zostaje 
skreślony rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 od dnia 
1 lipca 2009 r. Z tym samym dniem należy zatem 
uchylić rozporządzenie (WE) nr 1898/2005. Jednakże 
zgodnie z art. 78 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 
masło może być przejęte od dwudziestego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc kalendarzowy zaznaczony na 
voucherze do dziesiątego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu kalendarzowym na nim zaznaczonym. Aby 
umożliwić podmiotom pełne wykorzystanie voucherów, 
których okres ważności obejmuje miesiąc czerwiec 2009 
r., należy kontynuować stosowanie rozdziału IV rozpo
rządzenia (WE) nr 1898/2005 w stosunku do wymienio
nych voucherów. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 traci moc. 

Jednakże rozdział IV tego rozporządzenia stosuje się nadal, 
a pomoc można wypłacać z tytułu dostaw masła zrealizowa
nych na podstawie voucherów, których okres ważności obej
muje miesiąc czerwiec 2009 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 
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PL 30.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135/15 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.


