
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1091/2004

z dnia 10 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 549/2000 określające centra interwencyjnego skupu ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając ogólne zasady organizacji wspólnego rynku ryżu,
jak stanowi rozporządzenie Rady (WE) 3072/95 (1), w szczegól-
ności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2000 (2) z dnia 14
marca 2000 r., określające centra interwencyjnego skupu
ryżu, powinno zawierać wskazanie centrów interwencyj-
nego skupu ryżu na Węgrzech, będących jedynym produ-
centem ryżu wśród Nowych Państw Członkowskich,
które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja
2004 r. Wskazanie, o którym mowa, powinno zawrzeć
węgierskie centra interwencyjnego skupu ryżu, aby
umożliwić realizację skupu interwencyjnego, począwszy
od dnia 10 maja 2004 r., zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) 708/98 (3).

(2) Węgry podały dwa centra interwencyjnego skupu ryżu
dla celów interwencji na rynku ryżu.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 549/2000, okreś-
lający regiony produkcji ryżu oraz centra skupu interwencyj-
nego, zostaje zmieniony jak następuje:

Jako punkt 6 dodane zostają Węgry, w sposób podany poniżej.

„6. WĘGRY

Region Centrum skupu interwencyjnego

Północna Wielka Nizina Karcag

Południowa Wielka Nizina Szarvas”

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z
5.3.2002, str. 27).

(2) Dz.U. L 67 z 15.3.2000, str. 14.
(3) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 579/2004 (Dz.U. L 90 z
27.3.2004, str. 54).


