
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1107/2004

z dnia 11 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie ilości maksymalnych trzeciej transzy inter-
wencyjnej w roku gospodarczym 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22
grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),
w szczególności jego art. 8 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 32 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Warunki przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje
interwencyjne zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 708/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie
przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwen-
cyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz
podwyżek i redukcji ceny (3).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 ograniczyło do
100 000 ton ilości skupowane przez agencje interwen-
cyjne w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2004 r. Ilości
te mogą być zmienione na podstawie ogólnej oceny
sytuacji rynkowej.

(3) Okazuje się, że w kilku Państwach Członkowskich ilości
oferowane do skupu interwencyjnego są dużo większe
niż ilości podane w załączniku IV do rozporządzenia
(WE) nr 708/98. Dlatego biorąc pod uwagę sytuację
rynkową wynikającą ze wspomnianej wyżej ogólnej
oceny, należy zwiększyć ilości do 45 000 ton oraz
zmienić ilości maksymalne trzeciej transzy interwencyjnej
w roku gospodarczym 2003/2004.

(4) Wprowadza się zatem zmiany do rozporządzenia (WE)
nr 708/98.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV rozporządzenia (WE) nr 708/98, w kolumnie
„transza nr 3”, „0” zastępuje się przez „45”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 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 Aktem Przystąpienia z 2003 r. Zostaje uchylone rozporządze-
niem (WE) nr 1785/2003 z mocą od dnia wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia.

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.
(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).


