
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 95/2012 

z dnia 6 lutego 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1125/2010 w odniesieniu do centrów interwencyjnych dla 
zbóż w Niemczech 

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 rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1125/2010 z dnia 
3 grudnia 2010 r. określającym centra interwencyjne 
dla zbóż i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1173/2009 ( 2 ) wyznaczono w załączniku do niego 
centra interwencyjne dla zbóż. 

(2) Zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu 
i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji 
publicznej ( 3 ) Niemcy przekazały Komisji zmieniony 
wykaz swoich centrów interwencyjnych dla zbóż, jak 

również odpowiadających im miejsc przechowywania, 
które uznano za spełniające minimalne wymogi okre 
ślone w przepisach Unii ( 4 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1125/2010 oraz opublikować w internecie wykaz 
związanych z nimi miejsc przechowywania wraz ze 
wszystkimi informacjami, których potrzebują podmioty 
gospodarcze zainteresowane interwencją publiczną. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1125/2010 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

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 6 lutego 2012 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 318 z 4.12.2010, s. 10. 
( 3 ) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1. 

( 4 ) 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_facilities&vm=detailed&sb=Title)

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


ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1125/2010 sekcja zatytułowana „Niemcy” otrzymuje brzmienie: 

„NIEMCY 

Andernach 

Aschersleben 

Augsburg 

Bad Gandersheim 

Bad Oldesloe 

Beverungen 

Brake 

Bremen 

Büdelsdorf 

Bülstringen 

Büsum 

Buttstädt 

Dessau-Roßlau 

Drebkau 

Ebeleben 

Eberswalde 

Eilenburg 

Emden 

Gransee 

Halle 

Hamburg 

Hanau 

Heiligenhafen 

Hildesheim 

Holzminden 

Hoya 

Itzehoe 

Kappeln 

Karstädt 

Ketzin 

Kiel 

Krefeld 

Kyritz 

Lübeck 

Lüneburg 

Magdeburg 

Malchin 

Mannheim 

Neubrandenburg 

Nienburg 

Nordhackstedt 

Northeim 

Ochsenfurt 

Pasewalk 

Querfurt 

Regensburg 

Rethem/Aller 

Riesa 

Rinteln 

Rosdorf 

Rostock 

Salzhemmendorf 

Salzwedel 

Schwerin 

Stralsund 

Stuttgart 

Torgau 

Trebsen 

Würzburg 

Ziegra-Knobelsdorf”
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