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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/734
ze dne 17. května 2018
o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté dílčí nabídkové řízení
uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého
skladování (2), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2080 (3) byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednict
vím nabídkového řízení.

(2)

Vzhledem k nabídkám obdrženým v dvacátém dílčím nabídkovém řízení by minimální prodejní cena měla být
pevně stanovena.

(3)

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů zaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V dvacátém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného
prováděcím nařízením (EU) 2016/2080, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 15. května 2018, činí
minimální prodejní cena 115,50 EUR/100 kg.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. května 2018.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
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