
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1410/2004

z dnia 2 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta
znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 (2) otwo-
rzyło stały przetarg na wywóz 1 000 000 ton żyta znaj-
dującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwen-
cyjnej.

(2) Mając na względzie, że przetarg został otwarty na wywóz
do wszystkich krajów trzecich należy uprościć procedurę
zwalniania zabezpieczenia wywozowego.

(3) W obecnej sytuacji rynkowej odpowiednia jest zmiana
stałego przetargu w celu uwzględnienia starszych dostęp-
nych partii.

(4) W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1185/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1185/2004 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) W art. 8 wykreśla się ust. 2 akapit drugi i trzeci oraz ust. 3.

2) Załącznik I zastępuje się tekstem zamieszczonym w załącz-
niku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Art. 1 ust. 1 stosuje się począwszy od 1 lipca 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 227 z 26.6.2004, str. 11.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

(w tonach)

Miejsce magazynowania Ilości

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern 179 979

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen 820 016

999 995”
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