
A BIZOTTSÁG 1689/2005/EK RENDELETE

(2005. október 14.)

a mezőgazdasági termékek felvásárlásakor alkalmazandó értékcsökkenési százalékoknak a 2006-os
pénzügyi évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgaz-
dasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő
finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról
szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 8. cikke (1) bekezdése második mondatára,

mivel:

(1) Az 1883/78/EGK rendelet 8. cikke értelmében az állami
intervenciós raktározás alatt álló mezőgazdasági
termékek értékcsökkenését a felvásárláskor kell alkal-
mazni. Az értékcsökkenési százalék nem haladhatja
meg az adott termék felvásárlási ára és becsült eladási
ára közötti különbséget.

(2) Az 1883/78/EGK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése
értelmében a felvásárláskor a Bizottság a szóban forgó
értékcsökkenési százalék bizonyos hányadára korlátoz-
hatja az értékcsökkenést, azonban ez a hányad nem
lehet kevesebb, mint a teljes értékcsökkenés 70 %-a.

(3) A 2006-os pénzügyi évre egyes termékekre rögzíteni kell
az intervenciós hivatalok által a szóban forgó termékek
havi felvásárlási értékeire alkalmazandó együtthatókat,
hogy az intervenciós hivatalok megállapíthassák az érték-
csökkenési összegeket.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az EMOGA bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt, 2005. október 1. és 2006. szeptember
30. között állami intervenció keretében felvásárolt, tárolásba
vett vagy az intervenciós hivatalok által átvett termékek esetén
az intervenciós hivatalok a havonta felvásárolt termékek értékére
a mellékletben szereplő értékcsökkentési együtthatókat alkal-
mazzák.

2. cikk

A kiadások összegéről a rendelet (1) bekezdésében meghatáro-
zott értékcsökkenés figyelembevételével a Bizottságot a
296/96/EK bizottsági rendelet (2) szerinti kimutatások keretében
tájékoztatni kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

2005. október 1-jétől alkalmazandó.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. október 14-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel
(HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 39., 1996.2.17., 5. o. A legutóbb a 1607/2005/EK rendelettel
(HL L 256., 2005.10.1., 12. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A havi felvásárlási értékekre alkalmazandó értékcsökkenési együtthatók

Termékek Együtthatók

Kenyérgabona minőségű közönséges búza 0,10

Árpa 0,15

Kukorica —

Cirok —

Cukor 0,40

Hántolatlan rizs —

Alkohol 0,55

Vaj 0,01

Sovány tejpor 0,02

Negyedelt szarvasmarha —

Csontozott marhahús —
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