
A BIZOTTSÁG 935/2006/EK RENDELETE

(2006. június 23.)

az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó
pályázati felhívás kibocsátásáról

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 13. cikke (3) bekezdése első albekezdésére,

mivel:

(1) A gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét figyelembe
véve célszerűnek tűnik, hogy a gabonafélékkel kapcso-
latos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék
piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedé-
sekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet
alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapítá-
sáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelet (2) 4.
cikke értelmében az árpa kivitelével kapcsolatos export-
visszatérítére vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra
kerüljön.

(2) Az export-visszatérítés meghatározását illetően a pályá-
zati felhívás eljárásának alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályokat az 1501/95/EK rendelet szabályozza.
A pályázati felhíváshoz kapcsolódó kötelezettségválla-
lások között szerepel az exportengedély-kérelem benyúj-
tása és a biztosíték letétbe helyezése. A biztosíték
összegét rögzíteni kell.

(3) Az e pályázati felhívás keretében kiadott engedélyekhez
egyedi érvényességi időtartamot kell megállapítani. Ennek
az érvényességi időtartamnak összhangban kell lennie a
világpiac 2006/2007-os gazdasági évre vonatkozó szük-
ségleteivel.

(4) Az összes érdekelt féllel való egyenlő elbánás biztosítása
érdekében a kiadott engedélyek érvényességi idejének
azonosnak kell lennie.

(5) A kivitelre vonatkozó pályázati eljárás szabályszerű lefo-
lyásának biztosítása érdekében elő kell írni a minimális
mennyiséget, valamint az illetékes szolgálatoknál leadott
ajánlatok továbbítási határidejét, illetve formáját.

(6) Az e rendeletben meghatározott intézkedések össz-
hangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke értelmében az export-
visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerül.

(2) A pályázati felhívás árpa kivitelére vonatkozik Algériába,
Szaúd-Arábiába, Bahreinbe, Egyiptomba, az Egyesült Arab
Emirátusokba, Iránba, Irakba, Izraelbe, Jordániába, Kuvaitba,
Libanonba, Líbiába, Marokkóba, Mauritániába, Ománba,
Katarba, Szíriába, Tunéziába és Jemenbe.

(3) A pályázati felhívás 2007. június 28-ig áll nyitva. A
pályázati felhívás időtartama alatt heti kiírásokra kerül sor,
amelyekhez az ajánlatok benyújtására vonatkozó mennyisé-
geket, illetve időpontokat a pályázati felhívás hirdetményében
határozzák meg.

Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albe-
kezdésétől eltérve az első pályázati felhívásnál az ajánlatok
benyújtásának határideje 2006. július 6-án jár le.

2. cikk

Az ajánlatok csak akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnát
foglalnak magukban.

3. cikk

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdése a) pontjában
említett biztosíték összege tonnánként 12 euro.

4. cikk

(1) Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) 23. cikke (1)
bekezdésétől eltérve az 1501/95/EK rendelet 8. cikke (1) bekez-
désének megfelelően kiállított exportengedélyek – érvényességi
idejüket illetően – az ajánlat benyújtásának napján kiadottnak
számítanak.
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rende-
lettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet. (3) HL L 152., 2000.6.24., 1. o.



(2) Az e rendeletben meghatározott pályázati felhívás kere-
tében kiadott exportengedélyek az (1) bekezdés szerint a kiadás
idejétől az azt követő negyedik hónap végéig érvényesek.

5. cikk

A benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívás hirdetményében
előírtaknak megfelelően a tagállamok – a mellékletben lévő
formanyomtatványokat használva – legkésőbb az ajánlatok
heti benyújtásához kiszabott határidő lejártát követő másfél
órán belül, elektronikus úton juttatják el a Bizottsághoz.

Amennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállamok
ugyancsak az első albekezdésben előírt határidőn belül értesítik
arról a Bizottságot.

Az ajánlatok benyújtásához előírt határidők a belgiumi időszá-
mítás szerint értendők.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. június 23-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati
felhívás

Formanyomtatvány (*)

(935/2006/EK rendelet)

(Az ajánlattétel lejárata)

1 2 3

Az ajánlattevők számozása Mennyiség tonnában Az export-visszatérítés összege tonnán-
ként euróban

1

2

3

stb.

(*) A DG AGRI-nak (D/2) küldendő.
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