
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 526/2009 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania 
ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009 

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 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2009 ( 2 ) otwarto 
skup masła w drodze procedury przetargowej na okres 
do dnia 31 sierpnia 2009 r. zgodnie z warunkami okreś
lonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 105/2008 
z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku 
masła ( 3 ). 

(2) Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
105/2008 na podstawie ofert otrzymanych w ramach 
indywidualnych zaproszeń do składania ofert przetargo

wych należy ustalić maksymalną cenę skupu lub podjąć 
decyzję o odrzuceniu wszystkich złożonych ofert. 

(3) Na podstawie ofert otrzymanych w ramach 7. indywi
dualnego zaproszenia do składania ofert przetargowych 
należy ustalić maksymalną cenę skupu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dla 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert przetar
gowych skupu masła w ramach przetargu otwartego rozporzą
dzeniem (WE) nr 186/2009, w odniesieniu do którego termin 
składania ofert upłynął z dniem 16 czerwca 2009 r., maksy
malną cenę skupu ustala się na 220,00 EUR/100 kg. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 19 czerwca 
2009 r. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
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