
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2004

z dnia 12 lipca 2004 r.

zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu
do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku

rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

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. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2692/89 (2) nie prze-
widuje szczególnych przepisów, aby wziąć pod uwagę
rozbicie ceny interwencyjnej w końcu roku gospodar-
czego.

(2) Począwszy od roku gospodarczego 2004/2005, cena
interwencyjna ryżu, bez miesięcznego przyrostu, zmieni
się z 298,35 EUR/t do 150 EUR/t. Aby uniknąć zakłó-
cenia konkurencji, należy uwzględnić obniżenie ceny
interwencyjnej w celu określenia kwoty subsydiów stoso-
wanych do wywozów ryżu objętych dokumentami
subsydyjnymi wydanymi w czasie poprzedniego roku
gospodarczego i zachowującymi ważność na początku
roku gospodarczego 2004/2005. W art. 4 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2692/89 należy w tym celu przewi-
dzieć powyższą kwestię.

(3) Należy w konsekwencji wprowadzić zmiany w rozporzą-
dzeniu (EWG) nr 2692/89.

(4) Przetarg dotyczący określenia subsydiów do wywozu
ryżu łuskanego długoziarnistego B z przeznaczeniem
na wyspę Réunion został ogłoszony rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1878/2003 (3).

(5) Właściwe jest, aby wymieniony przetarg został przedłu-
żony do 29 lipca 2004 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2692/89 ust. 2 i 3 otrzy-
mują następujące brzmienie:

„2. W przypadku gdy ważność dokumentu subsydyjnego,
o którym mowa w art. 13, jest dłuższa niż rok gospodarczy i
gdy wywóz ma miejsce podczas kolejnego roku gospodar-
czego, kwota subsydiów, która wynika z procedury przewi-
dzianej w art. 9, jest dostosowana, gdzie właściwe, przez
odjęcie różnicy między ceną interwencyjną ryżu niełuskanego
obowiązującą w starym roku gospodarczym i ceną obowią-
zującą w nowym roku gospodarczym, bez miesięcznego
przyrostu.

3. Dostosowanie przewidziane w ust. 2 wykonuje się,
uwzględniając kursy wymiany przewidziane w art. 1 rozpo-
rządzenia 467/67/EWG. Jeżeli kwota subsydiów, która
wynika z wymienionego dostosowania, jest niższa od zera,
wymienioną kwotę sprowadza się do zera.”.

Artykuł 2

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1878/2003 datę „17
czerwca” zastępuje się datą „29 lipca”.

Artykuł 3

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 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.

(2) Dz.U. L 261 z 7.9.1989, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1453/1999 (Dz.U. L 167 z 2.7.1999, str. 19).

(3) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 23.


