
A BIZOTTSÁG 883/2007/EK RENDELETE

(2007. július 26.)

a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,
valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról

szóló 824/2000/EK rendelet 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 735/2007/EK rendelettel módosított 1784/2003/EK
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése az egész Közösségen
belül az intervenciós hivatalok által felvásárolható kuko-
rica összmennyiségét a 2007/2008-as gazdasági évre
vonatkozóan 1 500 000 tonnára, a 2008/2009-es gazda-
sági évre vonatkozóan 700 000 tonnára, a 2009/2010-es
gazdasági évtől kezdődően pedig 0 tonnára korlátozta.

(2) Az intervenciós kukoricafelvásárlási rendszer megfelelő
igazgatásának biztosítása érdekében, valamint annak lehe-
tővé tételére, hogy valamennyi tagállam gazdasági
szereplői egyenlő feltételek mellett vehessék igénybe az
intervenciós rendszert, a 824/2000/EK bizottsági rende-
letben (2) meg kell állapítani az intervencióra felajánlható
kukoricamennyiségek odaítélésének egyedi és részletes
szabályait. Ebből a célból létre kell hozni az említett
mennyiségek odaítélési mechanizmusát a gazdasági év
azon időszakaira vonatkozóan, amelyek során a gazda-
sági szereplők ajánlatot nyújthatnak be; az ajánlatok
benyújtására megfelelő időt kell biztosítani, és ameny-
nyiben a felajánlott mennyiségek meghaladják a rendel-
kezésre álló mennyiséget, lehetővé kell tenni egy vala-
mennyi ajánlattevő esetében azonos odaítélési együttható
megállapítását. Ezért rendelkezni kell az ajánlatok két
szakaszban történő vizsgálatáról, és meg kell határozni
a kukoricára vonatkozó ajánlattétel, valamint a szállítás
és az átvétel ütemtervét.

(3) Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott intervenciós időszakokat figyelembe véve,
és annak érdekében, hogy a szereplők egyenlő bánás-
módban részesüljenek, rendelkezni kell arról, hogy a
kukoricára vonatkozó ajánlattétel első szakasza Görögor-
szág, Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében
augusztus 1-jétől, Svédország esetében december 1-jétől,

a többi tagállam esetében pedig november 1-jétől a vala-
mennyi tagállamban egységes ajánlattételi határidőig,
december 31-éig tartson. Ezen első szakasz végén a
Bizottságnak szükség esetén az első szakasz folyamán
benyújtott elfogadható ajánlatokra odaítélési együtthatót
kell megállapítania, és le kell zárnia az adott gazdasági
évre vonatkozó ajánlattételt, ha a felkínált mennyiség
meghaladja az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1)
bekezdésében megállapított mennyiséget. Annak érde-
kében, hogy elkerülhető legyen az intervenciós hivatalok
és a gazdasági szereplők adminisztratív és anyagi megter-
helése, különösen az olyan biztosítékok letétbe helyezé-
sével kapcsolatban, amelyek rendelkezésre álló mennyi-
ségek híján szükségtelennek bizonyulhatnak, rendelkezni
kell arról, hogy a január 1-je és a második szakaszban
intervencióra rendelkezésre álló mennyiségnek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele közötti
időszakban ne lehessen ajánlatokat benyújtani.

(4) Figyelembe véve, hogy szükség esetén az első szakaszra
vonatkozó odaítélési együttható meghatározásához időre
van szükség, az ajánlattétel második szakaszát az inter-
vencióra továbbra is rendelkezésre álló mennyiségnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon kell megnyitni; ez a nap valamennyi tagállam
esetében az ajánlatok benyújtásának első napja. A
második szakasz folyamán az ajánlatokat az említett
mennyiség közzétételét követő első péntektől kezdve
hetente, a gazdasági szereplők által legkésőbb pénteken
brüsszeli idő szerint 12 óráig benyújtott ajánlatok alapján
kell elfogadni. A Bizottságnak minden héten legkésőbb
szerdán internetes honlapján közzé kell tennie a gazda-
sági szereplők számára az intervencióra rendelkezésre
álló mennyiséget. Ha a felajánlott mennyiségek megha-
ladják az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekez-
désében megállapított mennyiséget, a Bizottságnak odaí-
télési együtthatót kell megállapítania és közzétennie, és le
kell zárnia az adott gazdasági évre vonatkozó ajánlatté-
telt. Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdé-
sében megállapított felvásárlási időszakokat figyelembe
véve az ajánlattétel második szakaszának Görögor-
szágban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáli-
ában legkésőbb április 30-án, Svédországban június 30-
án, a többi tagállamban pedig május 31-én minden
esetben le kell zárulnia.

(5) Az elosztási rendszer hatékony igazgatásának lehetővé
tétele érdekében rendelkezni kell arról, hogy a kukoricára
vonatkozó ajánlatok ne legyenek módosíthatók vagy
visszavonhatók. Emellett az ajánlatok komolyságának
biztosítása érdekében biztosíték letételét kell feltételül
szabni, valamint meg kell határozni az ajánlatok valódi-
ságának ellenőrzésére és a biztosíték feloldására vonat-
kozó részletes szabályokat. Ezt az ellenőrzést ugyanazon
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szabályok és ugyanazon feltételek szerint kell végrehaj-
tani, mint amelyeket a készletek közraktározás keretében
történő ellenőrzésével kapcsolatban az 1290/2005/EK
rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktá-
rozás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finan-
szírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által
végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekinte-
tében történő megállapításáról szóló, 2006. június 21-i
884/2006/EK bizottsági rendelet (1) előír. Emellett az
ajánlattétel első szakaszának kezdete és december 31.
között több hónap telhet el. Az első szakaszban ajánlatot
tevő gazdasági szereplők anyagi megterhelésének elkerü-
lése érdekében engedélyezni kell, hogy az ajánlattétel
időpontjában letétbe helyezendő biztosítékot a bankga-
rancia formájában történő letétbe helyezését követően
csak az ajánlattétel utolsó napját követő naptól kezdve
lehessen lehívni.

(6) A 824/2000/EK rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdése
előírja, hogy az átvétel történhet abban a raktárban, ahol
a gabonaféléket az ajánlat idején tárolják. A raktározási
feltételek javítása érdekében, és annak biztosítására, hogy
az ajánlatok benyújtásától kezdve megfelelő körülmények
álljanak rendelkezésre, azoknak a raktáraknak, ahol a
gabonaféléket az ajánlat idején tárolják, a lehető legjobb
eltarthatóságot kell biztosítaniuk, különösen a kukorica
hosszú távú tárolása tekintetében. Ennek következtében
korlátozni kell az ajánlattevő raktárában történő átvétel
lehetőségét, és az átvétel e módját csak akkor szabad
engedélyezni, ha a gabona tárolását a 884/2006/EK ren-
delet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti raktá-
rozók végzik. Ebben az esetben az ajánlattevőnek a raktá-
rozóval fenntartott kapcsolataiban az ajánlattétel
időpontjától kezdve ugyanazon szabályokat és ugya-
nazon feltételeket kell értelemszerűen érvényesítenie,
mint amelyeket a 884/2006/EK rendelet előír.

(7) A 824/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy az ajánlattevőnek fizetendő ár az
1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében
említett intervenciós ár, amely az ajánlat elfogadásáról
szóló értesítéskor a szállítás első napjaként meghatározott
napon érvényes a raktárhoz leszállított árukra, kirakodás
előtt; ezt az árat a 824/2000/EK rendelet 9. cikkében
említett növekedéseknek és csökkenéseknek megfelelően
kell kiigazítani. Tekintettel a kukorica intervenciós felvá-
sárlásának e rendelet által létrehozott új igazgatási rend-
szerére, különösen arra, hogy az ajánlatok nem módosít-
hatók és nem vonhatók vissza, az említett rendelkezéstől
a kukoricára vonatkozó ajánlattétel esetében el kell térni,
amennyiben az ajánlat havában érvényes intervenciós ár
magasabb a szállítás hónapjában érvényes intervenciós
árnál.

(8) A 824/2000/EK rendelet 11a. cikkének a) pontja megha-
tározza a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó
értesítések tartalmát, annak érdekében, hogy az interven-

ciós gabonakészletek alakulásáról heti statisztikai jelentést
lehessen készíteni. Tekintettel a kukorica intervenciós
felvásárlásának e rendelet által létrehozott új igazgatási
rendszerére, a kukoricára vonatkozóan ki kell igazítani
ezeket a rendelkezéseket, különösen az intervenciós hiva-
talok által az ajánlatokkal kapcsolatban a Bizottsághoz
eljuttatandó értesítésekre vonatkozó szabályokat.

(9) A rendszer hatékony igazgatásának érdekében rendel-
kezni kell arról, hogy a Bizottság által kért adatok
meghatározott formanyomtatványok alapján kerüljenek
benyújtásra, amelyek tartalmazzák az intervenciós rend-
szer igazgatásához szükséges és a Bizottság által a tagál-
lamok rendelkezésére bocsátott adatokat; valamint arról,
hogy a formanyomtatványok a Gabonapiaci Irányítóbi-
zottság előzetes tájékoztatását követően alkalmazhatók,
és szükség esetén a Bizottság által később ugyanezen
feltételek mellett frissíthetők és módosíthatók.

(10) A 824/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(11) Mivel az intervenciós időszak Görögország, Spanyolor-
szág, Olaszország és Portugália esetében augusztus 1-
jén kezdődik, az e rendeletben előírt intézkedéseket
ettől a naptól kezdve kell alkalmazni.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 824/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

(1) E rendelet 4. cikke sérelme nélkül az intervencióra
felajánlható kukoricamennyiségek az 1784/2003/EK rendelet
5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével össz-
hangban a 2007/2008-as és 2008/2009-es gazdasági
években két szakaszban kerülnek odaítélésre (»első szakasz«
és »második szakasz«), az e cikk (2)–(5) bekezdésében rögzí-
tett feltételek és szabályok szerint.

Az első szakasz Görögországban, Spanyolországban,
Olaszországban és Portugáliában augusztus 1-jén, Svédor-
szágban december 1-jén, a többi tagállamban november
1-jén kezdődik, és valamennyi tagállam esetében december
31-éig, az e szakaszban tehető ajánlatok benyújtási határide-
jéig tart.
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A második szakasz az e szakaszban intervencióra felkínál-
ható mennyiségnek a (2) bekezdés második albekezdésével
összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzétételét követő napon kezdődik. Valamennyi tagál-
lamban ez az ajánlattétel első napja; a szakasz Görögország,
Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében legkésőbb
április 30-áig, Svédország esetében június 30-áig, a többi
tagállam esetében pedig május 31-éig tart.

(2) Az első szakasz végén a Bizottság a tagállamok által
hetente a 11a. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával
összhangban nyújtott tájékoztatás alapján összesíti a gazda-
sági szereplők által a kukoricára vonatkozóan a tagállamok
intervenciós hivatalaihoz brüsszeli idő szerint december 31-
én 12 óráig benyújtott elfogadható ajánlatokat.

Ha a teljes felajánlott mennyiség meghaladja az
1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megál-
lapított maximális mennyiséget, a Bizottság a kérelmezett
mennyiségekre legkésőbb január 25-éig hat tizedesjegyig
odaítélési együtthatót határoz meg és tesz közzé. Ha a kérel-
mezett mennyiség nem haladja meg a rendelkezésre álló
mennyiséget, az odaítélési együttható 1-gyel egyenlő, és a
Bizottság közzéteszi a megmaradt mennyiséget, amely a
második szakaszban rendelkezésre áll.

A tagállam intervenciós hivatala legkésőbb január 31-én érte-
síti az ajánlattevőt ajánlatának elfogadásáról, a felajánlott
mennyiség és az odaítélési együttható szorzatával megegyező
mennyiség erejéig.

(3) Február első szerdájától kezdve a Bizottság a tagál-
lamok által a 11a. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpont-
jával összhangban nyújtott tájékoztatás alapján hetente
összesíti a gazdasági szereplők által a kukoricára vonatko-
zóan a tagállamok intervenciós hivatalaihoz brüsszeli idő
szerint legkésőbb az előző héten pénteken 12 óráig benyúj-
tott ajánlatokat.

Ha a felkínált mennyiség meghaladja az intervencióra rendel-
kezésre álló mennyiséget, a Bizottság a kérelmezett mennyi-
ségekre legkésőbb az ajánlattétel határidejét követő negyedik
munkanapon hat tizedesjegyig odaítélési együtthatót határoz
meg és tesz közzé. Ha a felkínált mennyiség nem haladja
meg a rendelkezésre álló mennyiséget, az odaítélési együtt-
ható 1-gyel egyenlő, a felkínált mennyiségeket elfogadottnak
kell tekinteni, és a Bizottság internetes oldalán (http://ec.
europa.eu/agriculture/markets/crops/index_en.htm) minden
héten legkésőbb szerdán közzéteszi a gazdasági szereplők
számára az adott héten intervencióra rendelkezésre álló
mennyiséget.

A tagállam intervenciós hivatala legkésőbb az ajánlattétel
határidejét követő kilencedik munkanapon értesíti az ajánlat-
tevőt ajánlatának elfogadásáról, a felajánlott mennyiség és az
odaítélési együttható szorzatával megegyező mennyiség
erejéig.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett ajánlatokat az ille-
tékes intervenciós hivatal összesíti beérkezésük időpontjában.

A már megtett ajánlatokat nem lehet módosítani vagy vissza-
vonni.

(5) Az ajánlatokhoz az elutasítás terhe mellett mellékelni
kell az ajánlattevő által fizetendő, tonnánként 15 eurós
biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást. Ezt a biztosí-
tékot az ajánlattétel időpontjában kell letétbe helyezni; ha
azonban az első szakasz folyamán bankgarancia formájában
nyújtották, a biztosíték csak az ajánlattétel (2) bekezdésben
megállapított határidejét követő naptól kezdve hívható le.

(6) A biztosíték az ajánlattevő által a (2) vagy (3) bekez-
déssel összhangban felkínált mennyiségekre vonatkozik.

A vis maior esetét és a rendkívüli körülményeket kivéve a
következő esetekben a biztosíték teljes összege elvész és a
közösségi költségvetésbe folyik:

a) ha az ajánlattétel és a kukorica átvételének időpontja
között a tárolási helyen található mennyiség alacsonyabb,
mint az ajánlattevő által a 4. cikk (1) bekezdésével össz-
hangban tett nyilatkozatban feltüntetett mennyiség, a
megengedett 5 %-os tűréshatár sérelme nélkül;

b) ha az ajánlattevő az odaítélt mennyiséget nem szállítja
ténylegesen átvételre az intervenciós központba, a 2. és
az 5. cikkel összhangban.

E bekezdés második albekezdése a) pontjának alkalmazá-
sában az intervenciós hivatalok ellenőrzik a tárolási helyen
található mennyiségeket, értelemszerűen alkalmazva a
közraktározási műveletek keretében raktározott termékek
mennyiségének ellenőrzésére a 884/2006/EK bizottsági
rendeletben (*) előírt szabályokat és feltételeket, valamint
különösen az említett rendelet I. melléklete B. részének III.
pontjában rögzített előírásokat. Az ellenőrzéseknek kocká-
zatelemzés alapján legalább az ajánlatok 5 %-ára és a felkí-
nált mennyiségek 5 %-ára kell kiterjedniük. Ez a minimális
százalékos arány csak az első szakaszban tett ajánlatok ellen-
őrzésére vonatkozik.

A biztosíték teljes egészében felszabadul

a) az intervencióra felkínált, de oda nem ítélt mennyiségek
tekintetében;

b) az odaítélt mennyiség tekintetében attól kezdve, hogy az
intervenciós hivatal a mennyiség 95 %-át ténylegesen
átvette.

___________
(*) HL L 171., 2006.6.23., 35. o.”
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2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e) az ajánlattal megkeresett intervenciós központ, vala-
mint e rendelet 5. cikke (1) bekezdése második albe-
kezdésének alkalmazása esetén az ajánlattevő nyilat-
kozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a
raktározóval fenntartott kapcsolataiban az e bekezdés
c) pontjában említett tárolási helyre vonatkozóan az
ajánlattétel időpontjától kezdve értelemszerűen a
884/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a)
pontjával összhangban alkalmazandó raktározási és
ellenőrzési előírásokat és feltételeket érvényesíti.”

b) A (3) bekezdés harmadik albekezdését el kell hagyni.

c) A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az intervencióra felkínált, kukoricától eltérő gabo-
nafélék tekintetében az utolsó szállításnak legkésőbb az
ajánlat beérkezésének hónapját követő negyedik hónap
végéig, de Spanyolország, Görögország, Olaszország és
Portugália esetében legkésőbb július 1-jéig, a többi
tagállam esetében legkésőbb július 31-éig meg kell
történnie.

A kukorica tekintetében az első szakasz során benyújtott
ajánlatok esetében a szállításnak február 1-je és április 30-
a között, a második szakasz során benyújtott ajánlatok
esetében pedig az ajánlat beérkezésének hónapját követő
harmadik hónap végéig, de Spanyolország, Görögország,
Olaszország és Portugália esetében legkésőbb július 1-jéig,
a többi tagállam esetében legkésőbb július 31-éig meg kell
történnie.”

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő második és harmadik albe-
kezdéssel egészül ki:

„Az átvétel akkor történhet abban a raktárban, ahol a
gabonaféléket az ajánlat idején tárolják, ha a raktározást
a 884/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a)
pontja szerinti raktározók végzik, és a raktárra az aján-
lattétel időpontjától kezdve ugyanazok a szabályok és
feltételek vonatkoznak, mint amelyeket a gabona inter-
venciós átvételét követően alkalmaznak.

A kukorica esetében az átvett mennyiség nem haladhatja
meg a 3a. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban odaí-
télt mennyiséget.”

b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az utolsó átvételnek a kukoricától eltérő gabona-
félék esetében legkésőbb a 4. cikk (4) bekezdésének első
albekezdésében említett utolsó szállítást követő második
hónap végéig, a kukorica esetében legkésőbb a 4. cikk (4)
bekezdésének második albekezdésében említett szállítási
határidőket követő második hónap végéig meg kell
történnie; ez a határidő azonban Spanyolország, Görög-
ország, Olaszország és Portugália esetében július 31-nél, a
többi tagállam esetében augusztus 31-nél későbbi
időpontra nem eshet.”

4. A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második
mondata helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelkezés nem alkalmazható az augusztus és szep-
tember során felkínált cirokra.”

5. A 11a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11a. cikk

(1) Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdé-
sében említett valamennyi gabonafélét illetően valamennyi
tagállam elektronikus úton közli a Bizottsággal az interven-
ciós rendszer igazgatásához szükséges adatokat, nevezetesen:

a) minden héten legkésőbb szerda 12.00 óráig (brüsszeli idő
szerint) a következőket:

i. a gazdasági szereplők által az előző hét folyamán
legkésőbb pénteken brüsszeli idő szerint 12 óráig e
rendelet 4. és 3a. cikkével összhangban intervencióra
felkínált gabonamennyiségek;

ii. az ajánlattevők által az intervenciós időszak kezdete
óta visszavont ajánlatokban szereplő, a kukoricától
eltérő gabonafélék mennyisége;

iii. az intervenciós időszak kezdete óta intervencióra
felkínált teljes gabonamennyiségek a ii. alpontban
említett mennyiségek levonása után;

iv. az intervenciós időszak kezdete óta e rendelet 5.
cikkével összhangban átvett teljes mennyiségek;

b) a pályázati felhívás közzétételét követő szerdán a
2131/93/EGK bizottsági rendelet (*) 2. cikkének (2)
bekezdésével összhangban pályázati felhívás útján meghir-
detett mennyiségeket;
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c) az azon időpontot követő szerdán, amikor a tagállam
meghatározta az érintett tételeket, a 3730/87/EGK tanácsi
rendeletnek (**) megfelelően a Közösség leginkább rászo-
ruló személyei között térítésmentesen szétosztásra szánt
gabonamennyiségeket;

d) legkésőbb az e rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében
említett átvételi határidőt követő hónap végéig a
837/90/EGK tanácsi rendelet (***) III. mellékletében
meghatározott régiók szerinti bontásban a fajsúlyra, a
nedvesség-, a törtszem- és a fehérjetartalomra vonatko-
zóan az átvett tételek esetében megállapított átlagérté-
keket.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatközlést akkor is telje-
síteni kell, ha nem nyújtottak be ajánlatot. Amennyiben a
tagállam nem közli az (1) bekezdés a) pontjának i. alpont-
jában említett adatokat, a Bizottság úgy tekinti, hogy az
adott tagállamban nem nyújtottak be ajánlatot.

(3) Az (1) bekezdésben említett adatközlés formáját és
tartalmát a Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátandó
formanyomtatvány alapján határozza meg. A formanyomtat-
ványok kizárólag a Gabonapiaci Irányítóbizottság előzetes
tájékoztatását követően alkalmazhatók. Ezeket a formanyom-
tatványokat a Bizottság ugyanezen feltételek mellett igazítja
ki és aktualizálja.

___________
(*) HL L 191., 1993.7.31., 76. o.
(**) HL L 352., 1987.12.15., 1. o.
(***) HL L 88., 1990.4.3., 1. o.”

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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