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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 693/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαΐου 2006
για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή σόργου στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2094/2005
οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται στο επίπεδο της μέγιστης μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή ή είναι μικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη μέγιστη μείωση του
δασμού κατά την εισαγωγή σόργου στην Ισπανία καταγωγής
τρίτων χωρών με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2094/2005 της
Επιτροπής (2).
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, να αποφασίσει τον καθορισμό μιας μέγιστης μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή.
Ότι για τον καθορισμό αυτό πρέπει κυρίως να ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ότι ο διαγωνισμός θα
κατακυρωθεί στους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν, των

(3)

Η εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σημερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού, οδηγεί στον καθορισμό της μέγιστης μείωσης του δασμού κατά
την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2094/2005 από
τις 28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2006, η μέγιστη μείωση του
δασμού κατά την εισαγωγή σόργου καθορίζεται σε 51,39 EUR ανά
τόνο για μέγιστη συνολική ποσότητα 1 700 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης
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(3) ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1558/2005 (ΕΕ L 249 της
24.9.2005, σ. 6).

