
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 415/2006

z dnia 10 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1572/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku
hiszpańskim 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 rynków
w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1572/2005 (2)
niemiecka agencja interwencyjna otworzyła stały przetarg
na odsprzedaż na rynku hiszpańskim 500 000 ton żyta
znajdującego się w jej posiadaniu.

(2) Dzięki przetargom częściowym, które odbyły się od
momentu otwarcia stałego przetargu, prawie cała ilość
żyta udostępniona podmiotom gospodarczym została
wykorzystana. Ze względu na silny popyt stwierdzony
w ciągu ostatnich kilku tygodni i sytuację na rynku
należy udostępnić nowe ilości żyta i zezwolić niemieckiej
agencji interwencyjnej na zwiększenie o 500 000 ton
ilości żyta zgłoszonego do przetargu na odsprzedaż na
rynku hiszpańskim.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1572/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 1572/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W drodze stałego przetargu na rynku wewnętrznym
Wspólnoty niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do
sprzedaży 1 000 000 ton żyta znajdującego się w jej posia-
daniu.”.

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 10 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 253 z 29.9.2005, str. 3.


