22.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 164/21

VERORDENING (EG) Nr. 1082/2002 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2002
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 395/2002 en houdende verhoging tot ongeveer
40 000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met het oog op de huidige marktsituatie is het dienstig
de op de interne markt af te zetten hoeveelheid te verhogen met ongeveer 15 000 ton rondkorrelige padie B uit
de Italiaanse interventievoorraden.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 8, onder b), laatste streepje,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie ( )
zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop
van padie uit de voorraden van de interventiebureaus
vastgesteld.
3

Bij Verordening (EG) nr. 395/2002 van de Commissie
van 1 maart 2002 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de
interne markt van ongeveer 20 000 ton rijst die in het
bezit is van het Italiaanse interventiebureau (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 609/2002 (5), is een
permanente openbare inschrijving geopend voor de verkoop op de interne markt van ongeveer 20 000 ton
rondkorrelige padie die in het bezit is van het Italiaanse
interventiebureau.

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 395/2002 wordt „ongeveer 25 000 ton padie uit zijn voorraden, waarvan ongeveer
20 000 ton rondkorrelige padie en ongeveer 5 000 ton langkorrelige padie B” vervangen door „ongeveer 40 000 ton padie
uit zijn voorraden, waarvan ongeveer 35 000 ton rondkorrelige
padie en ongeveer 5 000 ton langkorrelige padie B”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.
PB L 61 van 2.3.2002, blz. 3.
PB L 93 van 10.4.2002, blz. 3.

