
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 71/2009

z dnia 23 stycznia 2009 r.

ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym
2008/2009 (etap drugi)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008
z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia
zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz
metody analizy do oznaczania jakości zbóż (2),
w szczególności jego art. 3 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 ustala
zasady przyznawania ilości kukurydzy kwalifikujących
się do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym
2008/2009. Proces ten odbywa się w dwóch etapach,
zwanych „etapem pierwszym” i „etapem drugim”.

(2) Całkowita ilość kukurydzy dostępna do skupu interwen
cyjnego w trakcie etapu pierwszego, który trwał od dnia
1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2008 r., nie przekroczyła
pułapu ustalonego w art. 11 ust. 1 akapit drugi lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W związku z tym
należy ogłosić ilość kukurydzy, która może zostać

udostępniona do skupu interwencyjnego w trakcie
etapu drugiego w roku gospodarczym 2008/2009.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 687/2008 etap drugi rozpoczyna się w dniu następu
jącym po ogłoszeniu przez Komisję w drodze publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ilości pozosta
jącej do dyspozycji do skupu interwencyjnego w 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, Włoch i Portugalii, dnia 30 czerwca
w przypadku Szwecji i dnia 31 maja w przypadku
pozostałych państw członkowskich. Wskazane jest
zatem, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie
w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilość kukurydzy, która może zostać udostępniona do skupu
interwencyjnego w trakcie etapu drugiego w roku gospodar
czym 2008/2009 zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 687/2008 wynosi 172 377 ton.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20.


