02016R2080 — CS — 21.03.2017 — 001.001 — 1
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2080
ze dne 25. listopadu 2016
o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
(Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45)
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▼B
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2080
ze dne 25. listopadu 2016
o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím
nabídkového řízení

Článek 1
Předmět
Za podmínek stanovených v hlavě II kapitole III prováděcího nařízení
(EU) 2016/1240 se zahajuje prodej sušeného odstředěného mléka, které
bylo uskladněno před 1. listopadem 2015, prostřednictvím nabídkového
řízení.

Článek 2
Podávání nabídek do nabídkového řízení
1.
Lhůta pro podání nabídek pro první dílčí nabídkové řízení končí
dne 13. prosince 2016 v 11:00 hodin (bruselského času).
▼M1
2.
Lhůty pro podání nabídek pro následující dílčí nabídková řízení
začínají prvním pracovním dnem, který následuje po uplynutí předešlé
lhůty. Končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. Lhůta,
která začíná v červenci, však končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí
úterý v září a v srpnu žádná lhůta nezačíná. V prosinci končí lhůta druhé
úterý v 11.00 hodin (bruselského času). Pokud je úterý dnem státního
svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracov
ního dne.
▼B
3.
Nabídky se podávají platebním agenturám, které jsou schválené
členskými státy (1).

Článek 3
Množství na jednotlivou nabídku a měrná jednotka
Minimální množství sušeného odstředěného mléka, na které může být
podána jedna nabídka, činí 20 tun.
Navržená cena je cena za 100 kg produktu.

Článek 4
Jistota
Při podání nabídky do nabídkového řízení na prodej sušeného odstře
děného mléka se u platební agentury, které je nabídka předložena,
skládá jistota ve výši 50 EUR na tunu.
(1) Adresy platebních agentur jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské
komise http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.
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▼B
Článek 5
Oznámení Komisi
Oznámení podle čl. 31 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240
musí být učiněno v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 do 16:00
hodin (bruselského času) dne uvedeného v článku 2 tohoto nařízení.
Článek 6
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.

