
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1608/2005

z dnia 30 września 2005 r.

zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw
żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane

we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia
10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw
żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych orga-
nizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej
poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 (2)
określa zasady prowadzenia przetargów na organizo-
wanie dostaw w Państwach Członkowskich uczestniczą-
cych we wspólnotowej akcji rozdysponowywania
żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych prze-
znaczonych na rzecz osób najbardziej poszkodowanych
we Wspólnocie.

(2) Produkty, które mają być wycofane z zapasów interwen-
cyjnych w ramach planu rocznego mogą zostać dostar-
czone w stanie nieprzetworzonym lub w stanie przetwo-
rzonym dla celów produkcji żywności, lub też mogą
zostać wycofane w ramach zapłaty za dostawy lub
produkcję żywności zorganizowane na rynku wspólno-
towym. W tym ostatnim przypadku należy ustalić, które
z produktów pozostających w zapasach interwencyjnych
mogą zostać wycofane w ramach zapłaty za wytworzenie
produktów zbożowych lub mlecznych.

(3) Aby bardziej skutecznie zaspokajać potrzeby organizacji
charytatywnych oraz aby rozszerzyć wachlarz dostarcza-
nych produktów żywnościowych, należy ustalić, że
produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych
mogą, w określonych warunkach, zostać włączone do
innych produktów służących do produkcji żywności.

(4) Zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wołowiny i cielęciny (3) interwencje
państwa w sektorze mięsa wołowego i cielęcego jako

stały instrument wspierania rynku przestały istnieć
z dniem 1 lipca 2002 r. Należy zatem dostosować
rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 do zaistniałej sytuacji.

(5) Należy zatem zmienić rozporządzenie (EWG) nr
3149/92.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią odnośnych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3149/92 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 lit. b) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w przypadku braku ryżu w zapasach interwen-
cyjnych Komisja może zezwolić na wycofanie zbóż
z zapasów interwencyjnych w ramach zapłaty za dostawę
ryżu lub produktów z ryżu pozyskanych na rynku wspól-
notowym.”;

b) w ust. 2 lit. a) po akapicie trzecim dodaje się akapit
w brzmieniu:

„W przypadku, o którym mowa w akapicie drugim tiret
trzecie oraz gdy dostawa obejmuje ryż lub produkty
z ryżu w zamian za zboża wycofane z zapasów inter-
wencyjnych, zaproszenie do składania ofert zawiera infor-
macje o tym, że produkt, który ma zostać wycofany,
stanowi określony rodzaj zboża znajdujący się
w posiadaniu agencji interwencyjnej.”;

c) ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych
mogą być włączane lub dodawane do innych produktów
pozyskanych na rynku dla celów wytwarzania produktów
żywnościowych, które mają zostać dostarczone w celu
wykonania planu. W takim przypadku produkty pocho-
dzące z zapasów interwencyjnych powinny stanowić
przynajmniej 40 % wagi netto żywności wchodzącej
w skład dostawy.

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym,
zaproszenie do składania ofert zawiera wyraźną
wzmiankę o wymogu, zgodnie z którym produkty
pochodzące z zapasów interwencyjnych mają stanowić
przynajmniej 40 % wagi netto żywności wchodzącej
w skład dostawy.”;
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2) w art. 5 ust. 1 skreśla się akapit drugi;

3) skreśla się Załącznik.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 października 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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