
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 883/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez
agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

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) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003,
zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 735/2007, ogra-
niczono ilość kukurydzy, która może być nabywana
przez agencje interwencyjne w całej Wspólnocie, do
ogólnej ilości 1 500 000 ton w roku gospodarczym
2007/2008, 700 000 ton w roku gospodarczym
2008/2009 i 0 ton, począwszy od roku gospodarczego
2009/2010.

(2) W celu zapewnienia zadowalającego zarządzania
systemem interwencyjnego skupu kukurydzy
i umożliwienia podmiotom gospodarczym we wszystkich
państwach członkowskich dostępu na równoważnych
warunkach do systemu interwencyjnego,
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 824/2000 (2) należy
przewidzieć specjalne szczegółowe zasady przydziału
ilości kukurydzy kwalifikujące się do skupu interwencyj-
nego. W tym celu należy wprowadzić mechanizm przy-
działu wymienionych ilości, obejmujący okresy roku
gospodarczego, w trakcie których wszystkie podmioty
gospodarcze mają prawo składania ofert, na podstawie
którego można wyznaczyć podmiotom wystarczające
terminy do składania ofert, oraz umożliwiający ustalenie
jednolitego współczynnika przydziału dla wszystkich
oferentów, jeśli zaoferowane ilości przekraczają dostępne
ilości. Z tego tytułu należy przewidzieć dwuetapowe
badanie ofert i określić terminy składania ofert dotyczą-
cych kukurydzy, jak również terminy dostaw
i związanych z nimi przejęć.

(3) Biorąc pod uwagę okresy skupu interwencyjnego,
o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1784/2003, oraz w celu zapewnienia równoważnego
traktowania podmiotów gospodarczych pierwszy etap
składania ofert dotyczących kukurydzy należy przewi-
dzieć na okres od dnia 1 sierpnia w przypadku Grecji,
Hiszpanii, Portugalii i Włoch, od dnia 1 grudnia
w przypadku Szwecji i od dnia 1 listopada

w przypadku pozostałych państw członkowskich, do
dnia 31 grudnia dla wszystkich państw członkowskich.
Pod koniec tego pierwszego etapu Komisja będzie
musiała ustalić współczynnik przydziału w odniesieniu
do dopuszczalnych ofert złożonych w tym pierwszym
etapie i do zakończenia interwencji w odniesieniu do
pozostałej części roku gospodarczego, jeżeli ilości wska-
zane w ofertach przekraczają ilości określone w art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. W celu unik-
nięcia kosztów administracyjnych i finansowych pono-
szonych przez podmioty gospodarcze i agencje interwen-
cyjne, związanych w szczególności z wnoszeniem zabez-
pieczeń, które mogłyby okazać się zbędne w przypadku
braku ilości do przydzielenia, należy przewidzieć okres
przerwy w składaniu ofert między dniem 1 stycznia
a datą ogłoszenia w drodze publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej ilości pozostającej do dyspozycji
do skupu interwencyjnego w drugim etapie.

(4) Biorąc pod uwagę czas potrzebny na ustalenie, tam gdzie
jest to konieczne, współczynnika przydziału związanego
z etapem pierwszym, drugi etap składania ofert powinien
rozpocząć się następnego dnia po ogłoszeniu w drodze
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ilości
pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego,
będącym również pierwszym dniem składania ofert
przez państwa członkowskie. W etapie drugim przyjmo-
wanie ofert powinno odbywać się raz w tygodniu,
począwszy od pierwszego piątku po ogłoszeniu
w drodze publikacji omawianej ilości, na podstawie
ofert przedstawionych przez podmioty gospodarcze
najpóźniej do piątku, godzina 12.00 (czasu obowiązują-
cego w Brukseli). Najpóźniej do środy każdego tygodnia
Komisja powinna umieścić na swojej stronie internetowej
informacje dla podmiotów gospodarczych, dotyczące
ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyj-
nego. W przypadkach gdy przekroczona zostanie ilość
określona w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1784/2003 Komisja powinna ustalić oraz ogłosić
w drodze publikacji współczynniki przydziału oraz
zakończyć interwencję w odniesieniu do pozostałej części
roku gospodarczego. Biorąc pod uwagę okresy skupu
interwencyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1784/2003, koniec drugiego etapu
składania ofert należy przewidzieć na dzień 30 kwietnia
w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, na
dzień 30 czerwca w przypadku Szwecji i na dzień
31 maja w przypadku pozostałych państw członkow-
skich.

(5) W celu umożliwienia skutecznego zarządzania mecha-
nizmem przydziału należy postanowić, że oferty doty-
czące kukurydzy nie mogą być zmieniane ani wycofy-
wane. Ponadto, aby zapewnić, że oferty są wiarygodne,
konieczne jest uwarunkowanie ich od wniesienia zabez-
pieczenia, jak również określenie sposobów zwolnienia
tego zabezpieczenia i kontroli wiarygodności ofert.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(2) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1572/2006 (Dz.U. L 290
z 20.10.2006, str. 29).



Prowadzenie takiej kontroli powinno odbywać się
zgodnie z warunkami dotyczącymi kontroli, które mają
zastosowanie w przypadku składowania w magazynach
państwowych na mocy rozporządzenia Komisji
nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania
przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składo-
wania w magazynach państwowych i księgowania tran-
sakcji składowania w magazynach państwowych przez
agencje płatnicze państw członkowskich (1). Pomiędzy
początkiem składania ofert w pierwszym etapie
a dniem 31 grudnia może upłynąć kilka miesięcy.
W celu uniknięcia nakładania nadmiernego ciężaru finan-
sowego na podmioty gospodarcze przy składaniu ofert
w pierwszym etapie, należy dokładnie określić, że zwią-
zane z nimi zabezpieczenie pieniężne będzie wymagane
w momencie składania oferty, ale będzie obowiązywać
dopiero od dnia następującego po końcowej dacie skła-
dania ofert.

(6) Artykuł 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 824/2000
stanowi, że przejęcie zbóż może nastąpić w magazynie,
w którym się one znajdują w momencie składania oferty.
W celu polepszenia jakości składowania oraz zagwaran-
towania jej od momentu złożenia ofert magazyny,
w których składowane jest zboże w momencie składania
oferty, powinny gwarantować jak najlepsze warunki
przechowywania, w szczególności przez długi okres, jak
w przypadku kukurydzy. Z tego względu konieczne jest
ograniczenie możliwości przejmowania zbóż
w magazynie oferenta i zezwalanie na przejmowanie
tego rodzaju jedynie w przypadkach, gdy zboże znajduje
się w magazynach w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 884/2006. W takim przypadku
oferent zobowiązuje się do stosowania w kontaktach
z podmiotem składującym od momentu złożenia oferty,
z uwzględnieniem niezbędnych zmian, tych samych
zasad magazynowania i kontroli jak zasady stosowane
na mocy rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

(7) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 824/2000
określa, że cena należna oferentowi jest ceną interwen-
cyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1784/2003, ważną w dniu określonym jako
pierwszy dzień dostawy, po powiadomieniu o przyjęciu
oferty dla towarów dostarczonych do składu, przed
rozładunkiem; cena podlega korekcie w zależności od
obniżek i redukcji określonych w art. 9 rozporządzenia
(WE) nr 824/2000. Uwzględniając nowy system zarzą-
dzania skupem interwencyjnym kukurydzy, wprowa-
dzony niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza okolicz-
ność, iż oferty dotyczące kukurydzy nie mogą być wyco-
fywane ani zmieniane, należy odstąpić od tej zasady
w przypadku ofert dotyczących kukurydzy, jeżeli cena
interwencyjna z miesiąca złożenia oferty jest wyższa od
ceny interwencyjnej z miesiąca, w którym następuje
dostawa.

(8) Artykuł 11a lit. a) rozporządzenia (WE) nr 824/2000
ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje

interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości
zbóż określa treść informacji, jakie państwa członkow-
skie muszą przedstawiać Komisji celem umożliwienia
sporządzenia cotygodniowego sprawozdania statystycz-
nego dotyczącego zmian zapasów interwencyjnych
zboża. Uwzględniając nowy system skupu interwencyj-
nego kukurydzy, wprowadzony niniejszym rozporządze-
niem, należy dostosować te przepisy, w szczególności
w odniesieniu do sposobów zgłaszania Komisji ofert
przez agencje interwencyjne.

(9) W celu skutecznego zarządzania systemem wymiana
informacji wymaganych przez Komisję powinna
odbywać się na podstawie wzorów udostępnianych
przez Komisję państwom członkowskim, obejmujących
informacje konieczne do zarządzania skupem interwen-
cyjnym; wzory te stosuje się od momentu poinformo-
wania o tym Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,
a następnie, w stosownych przypadkach, przystosowania
i uaktualnienia ich przez Komisję na tych samych warun-
kach.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 824/2000.

(11) Ponieważ okres skupu interwencyjnego w Grecji, Hisz-
panii, Portugalii i we Włoszech rozpoczyna się dnia 1
sierpnia, środki określone w niniejszym rozporządzeniu
powinny obowiązywać od tego dnia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 824/2000 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1. Nie naruszając przepisów art. 4 niniejszego rozporzą-
dzenia, ilości kukurydzy kwalifikujące się do skupu interwen-
cyjnego, zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia
(WE) nr 1784/2003, w latach gospodarczych 2007/2008
i 2008/2009 są przyznawane w dwóch etapach, zwanych
»etapem pierwszym« i »etapem drugim«, na warunkach
i w sposób określony w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

Etap pierwszy rozpoczyna się dnia 1 sierpnia w przypadku
Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, dnia 1 grudnia
w przypadku Szwecji i dnia 1 listopada w przypadku pozos-
tałych państw członkowskich i kończy się dnia 31 grudnia,
który jest ostatnim dniem składania ofert dla wszystkich
państw członkowskich na tym etapie.
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(1) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 721/2007 (Dz.U. L 164 z 26.6.2007,
str. 4).



Etap drugi rozpoczyna się w dniu następującym po ogło-
szeniu w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, o którym mowa w ust. 2 akapit drugi, ilości
pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego na
tym etapie. Dzień ten jest pierwszym dniem składania
ofert we wszystkich państwach członkowskich, a etap ten
kończy się najpóźniej dnia 30 kwietnia w przypadku Grecji,
Hiszpanii, Portugalii i Włoch, 30 czerwca w przypadku
Szwecji i 31 maja w przypadku pozostałych państw człon-
kowskich.

2. Po zakończeniu etapu pierwszego Komisja sporządza
zestawienie wszystkich dopuszczalnych ofert dotyczących
kukurydzy, złożonych przez podmioty gospodarcze agen-
cjom interwencyjnym państw członkowskich do dnia
31 grudnia do godz. 12.00 czasu obowiązującego
w Brukseli na podstawie powiadomień dokonywanych coty-
godniowo przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 11a
ust. 1 lit. a) ppkt i).

Jeśli całkowita ilość ofert przekracza ilości maksymalne usta-
lone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003,
najpóźniej do dnia 25 stycznia Komisja ustala i ogłasza
w drodze publikacji współczynnik przydziału ilości
z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.
W przypadku nieprzekroczenia dostępnej ilości, współ-
czynnik ten jest równy 1, a Komisja ogłasza w drodze publi-
kacji pozostałą ilość, która pozostaje do dyspozycji do skupu
interwencyjnego na etapie drugim.

Najpóźniej dnia 31 stycznia agencja interwencyjna państwa
członkowskiego zawiadamia oferenta o przyjęciu jego oferty
w ilości równej ilości oferowanej pomnożonej przez współ-
czynnik przydziału.

3. Począwszy od pierwszej środy lutego, Komisja co
tydzień sporządza zestawienie wszystkich dopuszczalnych
ofert dotyczących kukurydzy, złożonych przez podmioty
gospodarcze agencjom interwencyjnym najpóźniej w piątek
kolejnego tygodnia o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego
w Brukseli), na podstawie powiadomień dokonanych przez
państwa członkowskie, zgodnie z art. 11a ust. 1 lit. a)
ppkt i).

W przypadku przekroczenia ilości pozostającej do dyspo-
zycji do skupu interwencyjnego Komisja określa i ogłasza
w drodze publikacji, najpóźniej czwartego dnia roboczego
następującego po końcowej dacie składania ofert, współ-
czynnik przydziału ilości z dokładnością do sześciu miejsc
po przecinku. W przypadku nieprzekroczenia ilości współ-
czynnik przydziału wynosi 1, oferowane ilości uważa się za
przyjęte, a Komisja najpóźniej do każdej środy umieszcza na
swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/agriculture/
markets/crops/index_fr.htm informacje dla podmiotów
gospodarczych, dotyczące ilości, jaką w danym tygodniu
można przeznaczyć do skupu interwencyjnego.

Najpóźniej dziewiątego dnia roboczego następującego po
końcowej dacie składnia ofert agencja interwencyjna państwa

członkowskiego zawiadamia oferenta o przyjęciu jego oferty
do wysokości równej ilości zaoferowanej pomnożonej przez
współczynnik przydziału.

4. Właściwy organ interwencyjny księguje oferty,
o których mowa w ust. 2 i 3, w dniu ich otrzymania.

Oferty raz przedstawione nie mogą być ani zmienione, ani
wycofane.

5. Do ofert dołącza się dowód, iż oferent wniósł zabez-
pieczenie w wysokości 15 EUR za tonę. Zostaje ono wnie-
sione w momencie złożenia oferty, ale może też, jeśli
zostało wniesione w pierwszym etapie w formie gwarancji
bankowej, obowiązywać dopiero od dnia następującego po
końcowej dacie składania ofert, o której mowa w ust. 2.

6. Zabezpieczenie obejmuje ilości zadeklarowane przez
oferenta zgodnie z ust. 2 lub 3.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub wyjąt-
kowych okoliczności, zabezpieczenie w całości przepada na
rzecz budżetu wspólnotowego w następujących przypad-
kach:

a) ilości obecne w magazynie, od momentu złożenia oferty
do momentu przejęcia kukurydzy, są mniejsze od ilości
zadeklarowanych przez oferenta zgodnie z art. 4 ust. 1
(z tolerancją 5 %);

b) oferent nie dostarcza przyznanych ilości w celu przejęcia
przez agencję interwencyjną zgodnie z art. 2 i 5.

W celu stosowania przepisów niniejszego ustępu akapit
drugi lit. a) agencje interwencyjne przeprowadzają kontrole
ilości znajdujących się w magazynach, stosując,
z uwzględnieniem niezbędnych zmian, zasady określone
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2006 (*)
w odniesieniu do kontroli rzeczywistej ilości produktów
składowanych w magazynach państwowych,
w szczególności określonych w pkt B.III załącznika I do
powyższego rozporządzenia. Kontrole są przeprowadzane
w przypadku co najmniej 5 % ofert i 5 % ilości oferowanych
na podstawie analizy ryzyka. Te minimalne wartości odno-
szące się do kontroli mają zastosowanie jedynie na pierw-
szym etapie.

Zabezpieczenie jest zwolnione w całości:

a) w odniesieniu do nieprzydzielonych ilości oferowanych;

b) w odniesieniu do ilości przydzielonych z chwilą rzeczy-
wistego przejęcia 95 % danej ilości przez agencję inter-
wencyjną.

___________
(*) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.”;
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2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) centrum interwencyjne, dla którego sporządzono
ofertę oraz w przypadkach obowiązywania art. 5
ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, zobo-
wiązanie oferenta do stosowania w kontaktach
z podmiotem składującym w odniesieniu do miejsca
składowania, o którym mowa w lit. c) niniejszego
ustępu, z uwzględnieniem niezbędnych zmian,
zasad magazynowania i kontroli wymaganych
w art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 884/2006.”;

b) w ust. 3 skreśla się akapit trzeci;

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza,
zaoferowanych do skupu interwencyjnego, realizacja
ostatniej dostawy musi nastąpić najpóźniej do końca
czwartego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia
oferty, jednak nie później niż w dniu 1 lipca
w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz
w dniu 31 lipca w przypadku pozostałych państw człon-
kowskich.

Dostawa kukurydzy musi nastąpić między dniem 1 lutego
a dniem 30 kwietnia dla ofert złożonych na etapie pierw-
szym oraz najpóźniej na koniec trzeciego miesiąca nastę-
pującego po miesiącu otrzymania ofert dla ofert złożo-
nych na etapie drugim, jednak nie później niż w dniu 1
lipca w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch
oraz w dniu 31 lipca w przypadku pozostałych państw
członkowskich.”;

3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi i trzeci w brzmieniu:

„Przejęcie to może nastąpić w magazynie, w którym
w momencie złożenia oferty znajdują się zboża, pod
warunkiem że składowane są one w magazynach
»podmiotów składujących« w rozumieniu art. 2 ust. 2
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 884/2006, oraz że po
interwencyjnym przejęciu zboża w magazynach obowią-
zują stosowne warunki od momentu złożenia oferty.

W przypadku kukurydzy ilość podlegająca przejęciu nie
może przekroczyć ilości przydzielonych zgodnie z art. 3a
ust. 2 i 3.”;

b) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ostatnie przejęcie w odniesieniu do zbóż innych
niż kukurydza musi nastąpić najpóźniej z końcem
drugiego miesiąca następującego po realizacji ostatniej
dostawy, o której mowa w art. 4 ust. 4 akapit pierwszy,
natomiast w odniesieniu do kukurydzy – najpóźniej
z końcem drugiego miesiąca następującego po każdej
z ostatnich dostaw, o których mowa w art. 4 ust. 4
akapit drugi, jednak nie później niż w dniu 31 lipca
w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz
w dniu 31 sierpnia w przypadku pozostałych państw
członkowskich.”;

4) w art. 8 ust. 1 ostatnie zdanie w akapicie drugim otrzymuje
brzmienie:

„Przepisu niniejszego akapitu nie stosuje się do sorga zaofe-
rowanego w sierpniu i wrześniu.”;

5) artykuł 11a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11a

1. W odniesieniu do każdego zboża, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, każde
państwo członkowskie przekazuje drogą elektroniczną infor-
macje konieczne do zarządzania skupem interwencyjnym,
w szczególności:

a) najpóźniej w każdą środę do godziny 12.00 (czas
obowiązujący w Brukseli):

i) ilości zboża zaoferowane do skupu interwencyjnego
przedstawione przez podmioty gospodarcze najpó-
źniej w piątek poprzedniego tygodnia o godzinie
12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), zgodnie
z art. 4 i 3a niniejszego rozporządzenia;

ii) ilości zboża innego niż kukurydza zaoferowane do
skupu interwencyjnego, w odniesieniu do których
oferta została wycofana przez oferentów od
momentu otwarcia okresu skupu interwencyjnego;

iii) całkowite ilości zboża zaoferowane do skupu inter-
wencyjnego od momentu otwarcia okresu skupu
interwencyjnego, po odliczeniu ilości, o których
mowa w ppkt ii);

iv) całkowite ilości zboża przejęte od momentu otwarcia
okresu skupu interwencyjnego, zgodnie z art. 5
niniejszego rozporządzenia;

b) w każdą środę następującą po publikacji ogłoszenia
o przetargu ilości zbóż objęte przetargiem, zgodnie
z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2131/93 (*);
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c) w każdą środę następującą po dacie, w której państwo
członkowskie określiło dane partie, ilości zbóż przezna-
czone do bezpłatnego rozdysponowania pomiędzy osoby
najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3730/87 (**);

d) najpóźniej na koniec miesiąca następującego po terminie
przejęcia, o którym mowa w art. 5 ust. 6 niniejszego
rozporządzenia, na szczeblu regionalnym określonym
w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 837/90 (***), średnie wyniki dotyczące ciężaru właści-
wego, wilgotności, zawartości ziaren połamanych
i zawartości białka stwierdzone w odniesieniu do partii
przejętego zboża.

2. Powiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się
nawet w przypadku braku oferty na jakąkolwiek ilość.
W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa
w ust. 1 lit. a) ppkt i), Komisja uznaje, że w danym państwie
członkowskim nie złożono żadnej oferty.

3. Forma i treść powiadomień, o których mowa w ust. 1,
określane są na podstawie wzorów udostępnionych
państwom członkowskim przez Komisję. Wzory te obowią-
zują po uprzednim poinformowaniu Komitetu Zarządzają-
cego ds. Zbóż. Komisja dostosowuje i aktualizuje te wzory
po uprzednim poinformowaniu Komitetu Zarządzającego
ds. Zbóż.

___________
(*) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76.
(**) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1.
(***) Dz.U. L 88 z 3.4.1990, str. 1.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL27.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/7


