
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1302/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na
wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej 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 (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia
procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się
w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1060/2005 (3) ogło-
szono stały przetarg na wywóz 30 000 ton pszenicy
zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej
agencji interwencyjnej.

(3) Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystą-
pienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia
o 84 757 ton ilości zgłoszonej do przetargu na
wywóz. Uwzględniając sytuację na rynku, należy pozy-
tywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Słowację.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1060/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 1060/2005 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 114 757 ton pszenicy
zwyczajnej do wywozu do wszystkich krajów trzecich,
z wyłączeniem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Liechten-
steinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (*) oraz Szwajcarii.
___________
(*) Wraz z Kosowem, określonym w rezolucji nr 1244

Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia
10 czerwca 1999 r.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126
z 19.5.2005, str. 10).

(3) Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 18.


