
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1173/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie wyznaczenia centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu 

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 ), w szczególności jego art. 41 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja ma wyznaczyć centra interwencyjne państw 
członkowskich, które spełniają warunki minimalne usta
lone w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 670/2009 
z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach 
procedury przetargowej na skup pszenicy durum lub 
ryżu niełuskanego ( 2 ). 

(2) Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
670/2009 państwa członkowskie przekazały służbom 
Komisji wykaz centrów interwencyjnych na potrzeby 
ich wyznaczenia oraz wykaz ich infrastruktur składo
wania, które zostały zatwierdzone, jako spełniające mini
malne wymogi określone w przepisach wspólnotowych. 

(3) W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
systemu interwencji publicznej Komisja powinna wyzna
czyć centra interwencyjne w zależności od ich lokalizacji 
i opublikować wykaz ich infrastruktur składowania wraz 
ze wszystkimi informacjami, których potrzebują 
podmioty gospodarcze zainteresowane interwencją 
publiczną. 

(4) Ze względu na prawdopodobieństwo częstych zmian 
w tym zakresie oraz w celu należytego zarządzania inter
wencją Komisja powinna udostępniać użytkownikom 
bieżące aktualizacje przedmiotowych informacji 
i zapewnić w tym celu opublikowanie pierwszego szcze
gółowego wykazu infrastruktur składowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria C), a następnie jego 
aktualizację zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 670/2009, przy pomocy wszelkich właściwych 
środków technicznych za pośrednictwem udostępnianych 
przez Komisję systemów informacyjnych, włącznie 
z publikacją w Internecie. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Centra interwencyjne, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 670/2009, są określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Adresy infrastruktur składowania każdego centrum interwencyj
nego oraz szczegółowe informacje dotyczące tych infrastruktur 
oraz centrów interwencyjnych podaje się do wiadomości użyt
kowników za pośrednictwem komunikatu Komisji opublikowa
nego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). 

Zmiany i aktualizacje tych informacji przyjmowane są zgodnie 
z art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 670/2009. 

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 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann Fischer BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 22.



ZAŁĄCZNIK 

A: Centra interwencyjne pszenicy durum 

GRECJA 

Θράκη 

Ανατολική Μακεδονία 

Κεντρική Μακεδονία 

Κεντρική Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα 

HISZPANIA 

Cadiz 

Cordoba 

Sevilla 

Huesca 

Teruel 

Zaragoza 

Burgos 

Palencia 

Salamanca 

Soria 

Valladolid 

Zamora 

Albacete 

Ciudad real 

Cuenca 

Guadalajara 

Badajoz 

Caceres 

Navarra 

FRANCJA 

Le Pouzin 

Castelnaudary 

Angouleme 

Moulins-sur-Yevre 

Orgeres en Beauce 

Saint Sauveur 

Toury 

Voves 

Fourques 

Aigues-Mortes 

Baziege 

Lespinasse 

Sainte Christie 

L’Isle Jourdain 

Sete 

Issoudun 

La Ville aux Dames 

Mer 

Artenay 

La Creche 

Lavaur 

Beaumont de Lomagne 

Fontenay le Comte 

PORTUGALIA 

Beja 

B: Centra interwencyjne ryżu 

BUŁGARIA 

Plovdiv 

GRECJA 

Κεντρική Ελλάδα 

Μακεδονία 

HISZPANIA 

Cadiz 

Cordoba 

Sevilla 

Zaragoza 

Albacete 

Ciudad Real 

Cuenca 

Lerida 

Badajoz 

Caceres 

Navarra 

FRANCJA 

Arles 

Fourques 

Aigues-Mortes 

WŁOCHY 

Piemonte 

PORTUGALIA 

Beja
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