
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 47/2010 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych 
pszenicy durum i ryżu w Rumunii 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 670/2009 ( 2 ) 
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 ustala 
minimalne warunki, jakie muszą spełniać centra inter
wencyjne państw członkowskich. 

(2) Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
670/2009 Rumunia przekazała służbom Komisji wykaz 
centrów interwencyjnych na potrzeby ich wyznaczenia 

oraz wykaz ich infrastruktur składowania, które zatwier
dziła jako spełniające minimalne wymogi określone 
w przepisach wspólnotowych. Komisja powinna zatem 
wyznaczyć te centra interwencyjne. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1173/2009 ( 3 ). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1173/2009 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

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 19 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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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. ( 3 ) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 48.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1173/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części A dodaje się tekst w brzmieniu: 

„RUMUNIA 

Turnu Măgurele 

Brăila” 

2) w części B dodaje się tekst w brzmieniu: 

„RUMUNIA 

Turnu Măgurele 

Brăila”
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