
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 162/2011 

z dnia 21 lutego 2011 r. 

określające centra interwencyjne dla ryżu 

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) W załączniku B do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1173/2009 ( 2 ) wyznacza się centra interwencyjne dla 
ryżu, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 670/2009 ( 3 ). Załącznik A do tego rozporzą
dzenia, w którym określono centra interwencyjne dla 
pszenicy durum, został zniesiony rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 1125/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. 
określającym centra interwencyjne dla zbóż 
i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 ( 4 ). 

(2) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 
11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegó 
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży 
produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( 5 ) 
przewiduje się, począwszy od roku gospodarczego 
2010/2011, wymogi dotyczące wyznaczania 
i zatwierdzania centrów interwencyjnych dla ryżu 
i miejsc jego przechowywania. 

(3) Rozporządzenie (UE) nr 1272/2009 uchyla rozporzą
dzenie (WE) nr 670/2009 w odniesieniu do ryżu ze 
skutkiem od dnia 1 września 2010 r. 

(4) Od dnia 1 września 2010 r. centra interwencyjne dla 
ryżu, wyznaczone w zastosowaniu art. 41 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007, muszą spełniać wymogi 
ustanowione w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 
nr 1272/2009. Należy zatem uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 1173/2009. 

(5) Zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1272/2009 państwa członkowskie przekazały 
służbom Komisji wykaz centrów interwencyjnych dla 
ryżu na potrzeby ich faktycznego wyznaczenia, oraz 
wykaz ich infrastruktur przechowywania, które zostały 
zatwierdzone jako spełniające minimalne wymogi okreś- 
lone w przepisach unijnych. Niektóre państwa członkow
skie nie przekazały wykazu centrów interwencyjnych dla 
zbóż ze względu na swój niski poziom produkcji ryżu 
lub ze względu na niestwierdzenie nadwyżki upraw ryżu 
i niekorzystanie z interwencji przez znaczny okres czasu. 

(6) W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
systemu interwencji publicznej Komisja powinna wyzna
czyć centra interwencyjne w zależności od ich lokalizacji 
geograficznej i opublikować wykaz związanych z nimi 
miejsc przechowywania wraz ze wszystkimi informa
cjami, których potrzebują podmioty gospodarcze zainte
resowane interwencją publiczną. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Centra interwencyjne dla ryżu, o których mowa w art. 2 rozpo
rządzenia (UE) nr 1272/2009, są określone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Adresy miejsc przechowywania związanych z centrami inter
wencyjnymi oraz szczegółowe informacje dotyczące wspomnia
nych miejsc i centrów interwencyjnych są publikowane 
w Internecie ( 6 ). 

Artykuł 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 48. 
( 3 ) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 22. 
( 4 ) Dz.U. L 318 z 4.12.2010, s. 10. 
( 5 ) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1. 

( 6 ) Adresy miejsc przechowywania związanych z centrami interwencyj
nymi są dostępne na specjalnej stronie internetowej Komisji Europej
skiej, CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/ 
publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).

http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title


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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Centra interwencyjne dla ryżu 

BUŁGARIA 

Пловдив 

HISZPANIA 

Cádiz 

Córdoba 

Sevilla 
Zaragoza 

Albacete 

Ciudad Real 
Cuenca 

Lérida 

Badajoz 
Cáceres 

Navarra 

FRANCJA 

Bouches-du-Rhône 
Gard 

GRECJA 

Θεσσαλονίκη 

Γιαννιτσά 
Βόλος 

Λαμία 

WĘGRY 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Békés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

WŁOCHY 

Piemonte 

PORTUGALIA 

Silo de Évora 
Silo de Cuba 

RUMUNIA 

Ianca 

Braila 

Faurei 
Baraganul 

Palas 

Cogealac 
Movila 

Fetesti 

Tandarei 
Bucu 

Alexandria 

Corabia 
Carpinis
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