
A BIZOTTSÁG 682/2006/EK RENDELETE

(2006. május 3.)

az 1375/2005/EK rendeletnek a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó
folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

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 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az
intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék érté-
kesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2) Az 1375/2005/EK bizottsági rendelet (3) folyamatos
pályázati eljárást nyitott meg a cseh intervenciós hivatal
birtokában lévő 31 443 tonna árpa kivitelére.

(3) A Cseh Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot interven-
ciós hivatalának azon szándékáról, hogy 100 000
tonnával növelni kívánja a kivitel céljából pályázati eljá-
ráson meghirdetett mennyiséget. A piaci helyzetre való
tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni a
Cseh Köztársaság kérelmét.

(4) Ezért az 1375/2005/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1375/2005/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás 131 443 tonna árpa maximális mennyi-
ségére vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre,
Albánia, az Amerikai Egyesült Államok, Bosznia és Hercego-
vina, Bulgária, Horvátország, Kanada, Liechtenstein, Mace-
dónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Mexikó, Románia, Svájc,
valamint Szerbia és Montenegró kivételével. (*).

___________
(*) Beleértve Koszovót, ahogy azt az Egyesült Nemzetek

Biztonsági Tanácsa az 1999. június 10-i 1244. állásfogla-
lásában meghatározta.”

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. május 3-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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