
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 342/2007

z dnia 29 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 489/2005 w zakresie określania centrów interwencyjnych
i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne, w związku z przystąpieniem

Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003
stanowi, że wykaz centrów interwencyjnych przejmują-
cych ryż niełuskany określa Komisja po konsultacji
z państwami członkowskimi. Wykaz ten znajduje się
w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1785/2003 w zakresie określania centrów inter-
wencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez
agencje interwencyjne (2). W związku z przystąpieniem
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu
1 stycznia 2007 r. konieczne jest określenie centrów
interwencyjnych dla tych nowych państw członkowskich
i włączenie tych centrów do wspomnianego wykazu.

(2) Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003
określa limit ilości, które mogą być zakupywane przez
agencje interwencyjne w całej Wspólnocie, wynoszący
75 000 ton. Aby równo rozdysponować tę ilość,
w rozporządzeniu (WE) nr 489/2005 ustalono ilości
dla każdego produkującego państwa członkowskiego,
biorąc pod uwagę krajowe obszary bazowe ustalone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady
dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone

systemy wsparcia dla rolników (3) oraz średnie plony
podane w załączniku VII do wspomnianego rozporzą-
dzenia. W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
należy zweryfikować podział pomiędzy produkujące
państwa członkowskie, stosując takie same kryteria
podziału, jakie zastosowano w trakcie przyjmowania
rozporządzenia (WE) nr 489/2005, uwzględniając jednak
obszary bazowe Bułgarii i Rumunii.

(3) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr
489/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 489/2005 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik V zastępuje się tekstem znajdującym się
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 26.

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12
2006, str. 13).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 489/2005 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Bułgaria

Regiony Nazwy centrów

Пазарджишка област Пазарджик

Пловдивска област Пловдив

Старозагорска област Стара Загора

8. Rumunia

Regiony Nazwy centrów

Ialomita Slobozia”

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

Partia nr 1, o której mowa w art. 5

Państwo członkowskie Partia nr 1

Bułgaria 584 t

Grecja 4 636 t

Hiszpania 20 320 t

Francja 4 148 t

Włochy 40 432 t

Węgry 305 t

Portugalia 4 549 t

Rumunia 26 t”
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