
A BIZOTTSÁG 1608/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 30.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel
történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből
származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei
számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó
általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i
3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6.
cikkére,

mivel:

(1) A 3149/92/EGK bizottsági rendelet (2) 4. cikke megálla-
pítja az ellátás megszervezésére vonatkozó ajánlati
felhívás részletes szabályait azokban a tagállamokban,
amelyek részt vesznek az intervenciós készletekből szár-
mazó élelmiszereknek a legrászorulóbb személyek
számára történő szétosztására irányuló közösségi intéz-
kedésben.

(2) Az éves terv keretében az intervenciós készletekből kivo-
nandó termékek szállíthatók feldolgozatlan vagy az élel-
miszergyártáshoz feldolgozott formában, vagy kivon-
hatók fizetségképpen a közösségi piacon mobilizált élel-
miszerek szállításáért vagy előállításáért. Az utóbbi
esetben pontosan meg kell határozni azokat az interven-
ciós raktározás alatt álló termékeket, amelyek a gabona-
készítmények és a tejtermékek előállításáért fizetség-
képpen kivonhatók.

(3) Annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen kielégí-
teni a jótékonysági szervezetek igényeit, és bővíteni
lehessen a szállított élelmiszer-ipari termékek körét,
rendelkezni kell arról, hogy az intervenciós készletekből
származó termékek bizonyos feltételek mellett bedolgoz-
hatók más termékekbe élelmiszer-előállítás céljából.

(4) A marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rend-
elet (3) 47. cikke (1) bekezdésének megfelelően a
marha- és borjúhúságazatban a piactámogatás állandó
eszközeként alkalmazott intervenciós felvásárlás 2002.
július 1-jétől megszűnt. Ezért a 3149/92/EGK rendeletet
az új helyzethez kell igazítani.

(5) Következésképpen a 3149/92/EGK rendeletet módosítani
kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés b) pontjának harmadik albekezdése
helyébe a következő szöveg lép:

„Ha azonban az intervenciós készletekben nem áll rendel-
kezésre rizs, a Bizottság engedélyezheti gabonafélék kivo-
nását az intervenciós készletekből fizetségképpen a
piacon mobilizált rizs és rizskészítmények szállításáért.”

b) a (2) bekezdés a) pontja a következő albekezdéssel
egészül ki a harmadik albekezdés után:

„A második albekezdés harmadik francia bekezdésében
említett esetben, ha az ellátás rizst vagy rizskészítmé-
nyeket foglal magában az intervenciós készletekből kivont
gabonafélékért cserébe, az ajánlati felhívásnak tartal-
maznia kell, hogy a kivonandó termék egy meghatáro-
zott, valamely intervenciós hivatal készletét képező gabo-
naféle.”

c) A (2a) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(2a) Az intervencióból származó termékek bedolgoz-
hatók a terv végrehajtásának érdekében szállítandó élel-
miszerek előállításának céljából más, a piacon mobilizált
termékekbe, vagy hozzáadhatók ilyen termékekhez. Ilyen
esetben az intervenciós készletekből származó termék-
eknek a szállítandó élelmiszer-ipari termék nettó tömeg-
ének legalább 40 %-át kell képviselniük.

Az első albekezdésben említett esetben az ajánlati felhí-
vásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az interven-
ciós készletekből származó termékeknek a szállítandó
élelmiszer-ipari termékek nettó tömegének legalább
40 %-át kell képviselniük.”
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2. Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

3. A mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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