
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1365/2004

z dnia 28 lipca 2004 r.

ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwen-
cyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z 22
grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z 29
września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/98 z 30
marca 1998 r. w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego
przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot
korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny (3), w szczególności
jego art. 4 ust. 4 akapit drugi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3a rozporządzenia (WE) nr 708/98 ilości
ryżu niełuskanego klasyfikujące się do skupu interwencyj-
nego w roku gospodarczym 2003/2004 są podzielone
na dwie transze krajowe i wspólną transzę nr 3, dla
całej Wspólnoty. Aby określić ilości, które należy przy-

dzielić do omawianej transzy nr 3, Państwa Członkow-
skie przekazały Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 708/98, ilości ryżu
niełuskanego oferowanego do skupu interwencyjnego.

(2) Jeżeli całkowita oferowana ilość przekracza ilość
dostępną, należy zastosować współczynnik przyznawania
ilości. Współczynnik jest wyliczony w sposób, zgodnie z
którym całkowita przyznana ilość, przy uwzględnieniu
ilości minimalnej każdej oferty, jest niższa lub równa
ilości dostępnej,

PRZYJMUE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynnik przyznawania ilości przewidziany w art. 4 ust. 4
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 708/98 ustala się w wyso-
kości 0,860675.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 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 rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002,
str. 27). Jest uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1785/2003 (Dz.U.
270 z 21.10.2003, str. 96) z mocą od dnia wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia.

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r.

(3) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1107/2004 (Dz.U. L 211 z
12.6.2004, str. 14).


