
A BIZOTTSÁG 514/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

az egyes tagállamokban a 2005/2006-os gazdasági év folyamán az intervenciós gabona szállítási
határidejét illetően a 824/2000/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1) A gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvéte-
lére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a
gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési
módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i
824/2000/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy elfogad-
ható ajánlat esetén a termelőket mihamarabb tájékoztatni
kell a szállítás ütemezéséről. Az említett rendelet 4. cikke
(3) bekezdése e célból előírja, hogy az ajánlattal megke-
resett intervenciós központba történő utolsó szállításnak
legkésőbb az ajánlat beérkezésének hónapjától számított
negyedik hónap végéig meg kell történnie.

(2) A 2005/2006-os gazdasági év a második olyan gazdasági
év az Európai Közösséghez 2004. május 1-jén csatlako-
zott tagállamok számára, amikor alkalmazniuk kell a
gabonára vonatkozó intervenciós intézkedéseket.

(3) A jó időjárási feltételeknek köszönhetően a 2005-ös
termés ismét bőségesnek bizonyult. Ennek következ-
ménye az intervenciós árhoz képest viszonylag alacsony
belső piaci árak kialakulása. Következésképpen a 2005
novemberi intervenciós időszak kezdetétől fogva
viszonylag nagy gabonamennyiségeket ajánlottak inter-

vencióra. Az intervencióra ajánlott mennyiségek nagysá-
gára, valamint földrajzi szétszórtságukra való tekintettel
az ezekre vonatkozó szállítási határidőt – azaz a 2006.
március 31-i határidőt – nem lehet betartani. Az aján-
latok megfelelő átvételének lehetővé tétele érdekében meg
kell hosszabbítani a szállítási határidőt, és így el kell térni
a 824/2000/EK rendelettől.

(4) A piaci helyzet sürgős intézkedések meghozatalát és ezek
haladéktalan végrehajtását követeli meg, ezért elő kell írni
az e rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalma-
zását.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 824/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének harmadik
albekezdésétől eltérően a Cseh Köztársaságban, Észtországban,
Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán,
Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában a 2005/2006-
os gazdasági évre az intervencióra ajánlott gabona utolsó szállí-
tásának meg kell történnie legkésőbb az ajánlat beérkezésének
hónapjától számított hetedik hónap végéig, de a 2006. július
31-i határidőt nem túllépve.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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