
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 923/2006

z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE)
nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku
wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej,

słowackiej i czeskiej 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) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1164/2005 (2), (WE)
nr 1165/2005 (3), (WE) nr 1168/2005 (4), (WE) nr
1700/2005 (5) i (WE) nr 1845/2005 (6) otworzyły stałe
przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kuku-
rydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej,
austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej.
Przetargi te wygasają z dniem 28 czerwca 2006 r.

(2) W celu zapewnienia hodowcom, jak również przemy-
słowi produkującemu paszę dla zwierząt gospodarskich
zaopatrzenia po cenach konkurencyjnych na początek
roku gospodarczego 2006/2007, należy kontynuować
udostępnianie na rynku zbóż zapasów kukurydzy znaj-
dującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej,
słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej.

(3) W ramach przedłużenia ważności tygodnie przypadające
na okres od dnia 28 czerwca 2006 r., w czasie których
nie dokonuje się przetargu, nie zostały dokładnie okreś-

lone. Podmioty mogłyby zatem złożyć wtedy w dobrej
wierze oferty, chociaż nie przewiduje się w tym okresie
żadnego zebrania Komitetu Zarządzającego.

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenia (WE) nr
1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005,
(WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W art. 4 ust. 1 rozporządzeń (WE) nr 1164/2005, (WE)
nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE)
nr 1845/2005 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin składania ofert w następnych przetargach częścio-
wych upływa w każdą środę o godzinie 15.00 (czasu obowią-
zującego w Brukseli), z wyjątkiem dni: 2 sierpnia 2006 r.,
16 sierpnia 2006 r. i 23 sierpnia 2006 r., przypadających
w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych prze-
targów.”.

2. W art. 4 ust. 1 akapit trzeci rozporządzeń (WE)
nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005,
(WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 datę „28 czerwca
2006 r.” zastępuje się datą „13 września 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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 188 z 20.7.2005, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 714/2006 (Dz.U. L 124
z 11.5.2006, str. 11).

(3) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1990/2005 (Dz.U. L 320
z 8.12.2005, str. 23).

(4) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 800/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, str. 7).

(5) Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 3.
(6) Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 3. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 703/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006,
str. 7).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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