
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1805/2004

z dnia 14 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego dla zbóż

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) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003
żyto jest wyłączone z systemu interwencji w roku gospo-
darczym 2004/2005.

(2) Centra interwencyjne zostały wymienione w tabeli w
Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr
2273/93 (2). W związku z powyższym należy usunąć z
tabeli kolumnę dotyczącą żyta. Ponadto niektóre Państwa
Członkowskie złożyły wnioski o wprowadzenie
poprawek w odniesieniu do niektórych centrów.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2273/93.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2273/93 zmienia się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 14 października 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 207 z 18.8.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 750/2004 (Dz.U. L 118 z
23.4.2004, str. 6).



ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2273/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) kolumna nr 3 zostaje usunięta;

2) w sekcji „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” następujące centra interwencyjne uznawane są za centra interwencyjne
ds. jęczmienia:

Land Centrum interwencyjne

Brandenburg Brandenburg, Drebkau, Fürstenwalde, Gransee, Herzberg and Niemegk

Sachsen Bischofswerda oraz Eilenburg

Sachsen-Anhalt Klötze, Rosslau oraz Tangermünde

3) w sekcji „POLSKA” pod nagłówkiem „Podkarpackie” usuwa się centrum „Krosno”.
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