
A BIZOTTSÁG 1107/2004/EK RENDELETE

(2004. június 11.)

a 2003/2004-es gazdasági év harmadik intervenciós szakaszának maximummennyiségei tekintetében
a 708/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995.
december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 8. cikke b) pontjára,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és külö-
nösen annak 32. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő
átvételéről, valamint az alkalmazandó korrekciós
összegek, áremelések és csökkentések rögzítéséről szóló
708/98/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette a hántolatlan
rizs intervenciós hivatalok által történő átvételének felté-
teleit.

(2) Az 1785/2003/EK rendelet 2004. április 1-je és július 1-
je között az intervenciós hivatalok által felvásárolható
mennyiségeket 100 000 tonnára korlátozta. Ezek a
mennyiségek a piac helyzetét tükröző mérleg alapján
módosíthatók.

(3) Úgy tűnik, hogy különböző tagállamokban az interven-
cióra kínált mennyiségek jóval meghaladják a 708/98/EK
rendelet IV. mellékletében megállapított mennyiségeket.
Ebből következően, a fent említett mérlegen alapuló
piaci helyzetet szem előtt tartva, helyénvaló ezen mennyi-
ségeket 45 000 tonnával megemelni és a 2003/2004-es
gazdasági év harmadik intervenciós szakaszának maxi-
mummennyiségeit módosítani.

(4) Ebből következően szükséges a 708/98/EK rendelet
módosítása.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 708/98/EK rendelet IV. mellékletében a „3. szakasz”
oszlopban a „0” számjegyet „45 000” számjeggyel kell helyette-
síteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 11-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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