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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου
ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για
τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι
κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της
9.3.2005, σ. 3).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

76,9
39,8
88,1
68,3

0707 00 05

052
204
999

150,4
79,4
114,9

0709 90 70

052
204
999

131,0
62,5
96,8

0805 10 20

052
204
220
524
624
999

47,9
52,2
50,3
24,6
58,2
46,6

0805 20 10

052
204
999

83,4
81,6
82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
400
464
624
999

69,8
60,4
86,4
129,9
67,2
82,7

0805 50 10

052
999

52,6
52,6

0808 10 80

400
404
720
999

109,5
102,5
84,4
98,8

0808 20 50

400
720
999

75,8
73,8
74,8

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12).
Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο βελγικός
οργανισμός παρέμβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) ορίζει
τις διαδικασίες και τους όρους πώλησης των σιτηρών που
κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (3) ορίζει
τους κοινούς λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης και του προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση.

Άρθρο 1
Ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει σε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή του μαλακού σίτου που κατέχει με τους όρους
που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, εκτός
αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 68 551 τόνων μαλακού
σίτου για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός Αλβανίας, Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, Λιχτενστάιν, Ρουμανίας, Σερβίας και
Μαυροβουνίου (4) και Ελβετίας.

Άρθρο 3

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην
αγορά, είναι σκόπιμο να ανοίξει διαρκής δημοπρασία για
την εξαγωγή 68 551 τόνων μαλακού σίτου που κατέχει ο
βελγικός οργανισμός παρέμβασης.

1.
Στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται επιστροφή ούτε φόρος κατά την
εξαγωγή ούτε μηνιαία προσαύξηση.

(4)

Πρέπει να καθοριστούν ειδικoί λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθμός των εργασιών
και ο έλεγχός τους. Για το σκοπό αυτόν, σκόπιμο είναι να
προβλεφθεί ένα σύστημα εγγυήσεων που θα εξασφαλίζει την
τήρηση των επιδιωκόμενων στόχων, αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερβολική επιβάρυνση των συναλλασσομένων.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες, κυρίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

2.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρμόζεται.

(5)

Προκειμένου να αποφευχθούν οι επανεισαγωγές, οι εξαγωγές
στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγεται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες
τρίτες χώρες.

(6)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτεί η Επιτροπή.

(7)

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

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της
19.5.2005, σ. 10).
(3) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (ΕΕ L 104 της
27.4.1996, σ. 13).

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά, χωρίς
μηνιαία προσαύξηση.

Άρθρο 4
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έως το τέλος του τέταρτου μήνα μετά από
την ημερομηνία αυτή.

2.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό δεν είναι αναγκαίο να
συνοδεύονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής (5).
(4) Συμπεριλαμβανόμενου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
(5) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2006,
ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).
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— 1 χιλιόγραμμο ανά εκατόλιτρο όσον αφορά το ειδικό βάρος,
χωρίς ωστόσο αυτό να είναι χαμηλότερο από 75 χιλιόγραμμα ανά εκατόλιτρο,
— μία ποσοστιαία μονάδα για την υγρασία,

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός
από τις 13 Απριλίου 2006 και 25 Μαΐου 2006, ημερομηνίες
εβδομάδων κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία.

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμείξεις που αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (1) και

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την τελευταία μερική
δημοπρασία λήγει στις 22 Ιουνίου 2006, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στο σημείο B.5 του παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται τα
αποδεκτά ποσοστά για τους βλαβερούς σπόρους και την
αίρα.

2.
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον βελγικό οργανισμό
παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Φαξ: (32-2) 287 25 24.
Άρθρο 6
Ο οργανισμός παρέμβασης, ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση και
ο υπερθεματιστής, μετά από αίτηση του τελευταίου, προβαίνουν,
κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την
έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία αντιπαραβολής με συχνότητα τουλάχιστον μιας δειγματοληψίας ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών.
Ο οργανισμός παρέμβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση.
Η δειγματοληψία αντιπαραβολής και η ανάλυση των δειγμάτων
πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή ή τριών
εργάσιμων ημερών εάν η δειγματοληψία διενεργείται κατά την
έξοδο από την αποθήκη.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή σε περίπτωση αμφισβήτησης.
Άρθρο 7
1.
Ο υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα δείγματα προκύπτει ποιότητα:
α) ανώτερη από αυτήν που ανακοινώθηκε στην προκήρυξη της
δημοπρασίας·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέμβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δημοπρασίας, παραμένοντας εντός των
ορίων απόκλισης που μπορεί να φθάσει έως:

2.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιότητα που
περιγράφεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας και η διαφορά
υπερβαίνει την απόκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο υπερθεματιστής δύναται:
α) είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
β) είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.
Στην περίπτωση που προβλέπεται στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, ο
υπερθεματιστής αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των
εγγυήσεων, μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή
και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.
3.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση, ο υπερθεματιστής δεν μπορεί να προβεί στην παραλαβή της παρτίδας. Αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το
έντυπο του παραρτήματος I.
Άρθρο 8
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 3, ο υπερθεματιστής
δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμβασης να του παράσχει άλλη παρτίδα μαλακού σίτου της προβλεπόμενης ποιότητας,
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν αποδεσμεύεται η εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ημερών από
την υποβολή της αίτησης του υπερθεματιστή. Ο υπερθεματιστής
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.
(1) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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Εάν, εντός μέγιστης περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία της
πρώτης αίτησης αντικατάστασης που υποβλήθηκε από τον υπερθεματιστή, μετά από διαδοχικές αντικαταστάσεις, ο υπερθεματιστής
δεν έχει λάβει παρτίδα αντικατάστασης της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή
και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.
Άρθρο 9
1.
Εάν ο μαλακός σίτος εξέλθει από την αποθήκη πριν ληφθούν
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6,
όλοι οι κίνδυνοι βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της
παραλαβής της παρτίδας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ο υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
2.
Οι δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) εντός ορίου
μιας ανάλυσης ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς
από σιλό σε σιλό. Οι δαπάνες μεταφοράς από σιλό σε σιλό και οι
δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή, βαρύνουν τον ίδιο.
Άρθρο 10
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, τα έγγραφα που αφορούν την πώληση μαλακού σίτου
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και κυρίως το πιστοποιητικό
εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
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παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, η
διασάφηση εξαγωγής και, ενδεχομένως, το έντυπο T5, πρέπει να
περιλαμβάνουν μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.
Άρθρο 11
1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσμεύεται μόλις χορηγηθούν στους υπερθεματιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται
από εγγύηση ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ της τιμής παρέμβασης που ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας και της τιμής που
κατακυρώθηκε, με κατώτατο όριο τα 25 ευρώ ανά τόνο. Η σύσταση
της εγγύησης γίνεται κατά το ήμισυ κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού και κατά το άλλο ήμισυ πριν από την παραλαβή των
σιτηρών.
Άρθρο 12
Ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, τις προσφορές που ελήφθησαν. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ανακοίνωση απόρριψης και ενδεχόμενης αλλαγής των παρτίδων στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας για την
εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006]
— Ονοματεπώνυμο του υπερθεματιστή:
— Ημερομηνία κατακύρωσης:
— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας από τον υπερθεματιστή:
Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα σε τόνους

Διεύθυνση του σιλό

Αιτιολόγηση της άρνησης ανάληψης

—
—
—
—

Ειδικό βάρος (kg/hl)
% σπόρων βλαστημένων
% διαφόρων ξένων προσμίξεων (Schwarzbesatz)
% στοιχείων που δεν είναι βασικά σιτηρά άριστης
ποιότητας
— Άλλα
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 10

— ισπανικά:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

— τσεχικά:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

— δανικά:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

— γερμανικά:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

— εσθονικά:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

— ελληνικά:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

— αγγλικά:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

— γαλλικά:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

— ιταλικά:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE)
n. 25/2006

— λεττονικά:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (ΕΚ) Nr. 25/2006

— λιθουανικά:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

— ουγγρικά:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/ΕΚ rendelet

— ολλανδικά:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG)
nr. 25/2006

— πολωνικά:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE)
nr 25/2006

— πορτογαλικά: Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE)
n.o 25/2006
— σλοβακικά:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

— σλοβενικά:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

— φινλανδικά:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

— σουηδικά:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης
Έντυπο (*)
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006]
1

2

3

4

5

6

7

Αύξοντες αριθμοί
των προσφερόντων

Αριθμός της
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Τιμή προσφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο) (1)

Αυξήσεις (+)
Μειώσεις (–)
(σε ευρώ ανά τόνο)
(για το αρχείο)

Εμπορικά έξοδα (2)
(σε ευρώ ανά τόνο)

Προορισμός

1
2
3
κ.λπ.
(1) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που αφορούν την παρτίδα που καλύπτεται από την προσφορά.
(2) Ως εμπορικά έξοδα νοούνται τα έξοδα για υπηρεσίες και ασφάλιση, από τη στιγμή της εξόδου του αποθέματος από την παρέμβαση έως το
στάδιο παράδοσης ελεύθερο επί του πλοίου (FOB) στον λιμένα εξαγωγής, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Τα κοινοποιούμενα έξοδα
καθορίζονται με βάση τον μέσο όρο των πραγματικών εξόδων που διαπιστώνει ο οργανισμός παρέμβασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
που προηγείται του ανοίγματος της περιόδου δημοπρασίας και εκφράζονται σε ευρώ ανά τόνο.

(*) Διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI, D/2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 26/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο δανικός
οργανισμός παρέμβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτεί η Επιτροπή.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) ορίζει
τις διαδικασίες και τους όρους πώλησης των σιτηρών που
κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής ορίζει
τους κοινούς λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης και του προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση.

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην
αγορά, είναι σκόπιμο να ανοίξει διαρκής δημοπρασία για
την εξαγωγή 157 000 τόνων μαλακού σίτου που κατέχει ο
δανικός οργανισμός παρέμβασης.

Ο δανικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει σε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή του μαλακού σίτου που κατέχει με τους όρους
που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, εκτός
αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

(4)

(5)

(3)

Πρέπει να καθοριστούν ειδικοί λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθμός των εργασιών
και ο έλεγχός τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να
προβλεφθεί ένα σύστημα εγγυήσεων, που θα εξασφαλίζει την
τήρηση των επιδιωκόμενων στόχων, αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερβολική επιβάρυνση των συναλλασσομένων.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες, κυρίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι επανεισαγωγές, οι εξαγωγές
στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγεται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες
τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της
19.5.2005, σ. 10).
(3) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (ΕΕ L 104 της
27.4.1996, σ. 13).

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 157 000 τόνων μαλακού
σίτου για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός Αλβανίας, Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, Λιχτενστάιν, Ρουμανίας, Σερβίας και
Μαυροβουνίου (4) και Ελβετίας.

Άρθρο 3
1.
Στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται επιστροφή ούτε φόρος κατά την
εξαγωγή ούτε μηνιαία προσαύξηση.

2.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρμόζεται.

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά, χωρίς
μηνιαία προσαύξηση.

Άρθρο 4
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έως το τέλος του τέταρτου μήνα μετά την
ημερομηνία αυτή.
(4) Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
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2.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό δεν είναι αναγκαίο να
συνοδεύονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής (1).

Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσμία υποβολής προσφορών
για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2006,
ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός
από τις 13 Απριλίου 2006 και 25 Μαΐου 2006, ημερομηνίες
εβδομάδων κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την τελευταία μερική
δημοπρασία λήγει στις 22 Ιουνίου 2006, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).

2.
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο δανικό οργανισμό
παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Direktoratet for Fødevareerhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 Copenhague
Φαξ (45) 33 95 80 34.

Άρθρο 6
Ο οργανισμός παρέμβασης, ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση και
ο υπερθεματιστής, ύστερα από αίτηση του τελευταίου, προβαίνουν,
κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την
έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία αντιπαραβολής με συχνότητα τουλάχιστον μίας δειγματοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. Ο
οργανισμός παρέμβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση.

Η δειγματοληψία αντιπαραβολής και η ανάλυση των δειγμάτων
πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή ή τριών
εργάσιμων ημερών εάν η δειγματοληψία διενεργείται κατά την
έξοδο από την αποθήκη.
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Άρθρο 7
1.
Ο υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα δείγματα προκύπτει ποιότητα:

α) ανώτερη από αυτήν που ανακοινώθηκε στην προκήρυξη της
δημοπρασίας·

β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέμβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δημοπρασίας, παραμένοντας εντός των
ορίων απόκλισης που μπορεί να φθάσει έως:

— 1 χλγρ. ανά εκατόλιτρο όσον αφορά το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο αυτό να είναι χαμηλότερο από 75 χλγρ. ανά εκατόλιτρο,

— μία ποσοστιαία μονάδα για την υγρασία,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (2), και

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμείξεις που αναφέρονται στο σημείο B.5 του παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται τα
αποδεκτά ποσοστά για τους βλαβερούς σπόρους και την
αίρα.

2.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιότητα που
περιγράφεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας και η διαφορά
υπερβαίνει την απόκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο υπερθεματιστής δύναται:

α) είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει·

β) είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή σε περίπτωση αμφισβήτησης.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ο
υπερθεματιστής αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I.

(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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3.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση, ο υπερθεματιστής δεν μπορεί να προβεί στην παραλαβή της παρτίδας. Αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το
έντυπο του παραρτήματος I.
Άρθρο 8
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και στο άρθρο 7 παράγραφος 3, ο
υπερθεματιστής δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμβασης
να του παράσχει άλλη παρτίδα μαλακού σίτου της προβλεπόμενης
ποιότητας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε αυτήν την περίπτωση,
δεν αποδεσμεύεται η εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ημερών
από την υποβολή της αίτησης του υπερθεματιστή. Ο υπερθεματιστής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή χρησιμοποιώντας το έντυπο
του παραρτήματος I.
Εάν, εντός μέγιστης περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία της
πρώτης αίτησης αντικατάστασης που υποβλήθηκε από τον υπερθεματιστή, ύστερα από διαδοχικές αντικαταστάσεις, ο υπερθεματιστής
δεν έχει λάβει παρτίδα αντικατάστασης της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή
και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.
Άρθρο 9
1.
Εάν ο μαλακός σίτος εξέλθει από την αποθήκη πριν ληφθούν
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6,
όλοι οι κίνδυνοι βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της
παραλαβής της παρτίδας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ο υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
2.
Οι δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) εντός ορίου

L 6/11

μίας ανάλυσης ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς
από σιλό σε σιλό. Οι δαπάνες μεταφοράς από σιλό σε σιλό και οι
δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή, βαρύνουν τον ίδιο.
Άρθρο 10
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, τα έγγραφα που αφορούν την πώληση μαλακού σίτου
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και κυρίως το πιστοποιητικό
εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, η
διασάφηση εξαγωγής και, ενδεχομένως, το έντυπο T5, πρέπει να
περιλαμβάνουν μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.
Άρθρο 11
1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσμεύεται μόλις χορηγηθούν στους υπερθεματιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται
από εγγύηση ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ της τιμής παρέμβασης που ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας και της τιμής που
κατακυρώθηκε, με κατώτατο όριο τα 25 ευρώ ανά τόνο. Η σύσταση
της εγγύησης γίνεται κατά το ήμισυ κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού και κατά το άλλο ήμισυ πριν από την παραλαβή των
σιτηρών.
Άρθρο 12
Ο δανικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, τις προσφορές που ελήφθησαν. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ανακοίνωση απόρριψης και ενδεχόμενης αλλαγής των παρτίδων στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας για την
εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο δανικός οργανισμός παρέμβασης
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006
— Ονοματεπώνυμο του υπερθεματιστή:
— Ημερομηνία κατακύρωσης:
— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας από τον υπερθεματιστή:
Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα σε τόνους

Διεύθυνση του σιλό

Αιτιολόγηση της άρνησης ανάληψης

—
—
—
—

PS (kg/hl)
% σπόρων βλαστημένων
% διαφόρων ξένων προσμίξεων (Schwarzbesatz)
% στοιχείων που δεν είναι βασικά σιτηρά άριστης
ποιότητας
— Άλλα
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 10

— ισπανικά:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

— τσεχικά:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

— δανικά:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

— γερμανικά:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

— εσθονικά:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

— ελληνικά:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

— αγγλικά:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

— γαλλικά:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

— ιταλικά:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE)
n. 26/2006

— λεττονικά:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (ΕΚ) Nr. 26/2006

— λιθουανικά:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

— ουγγρικά:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/ΕΚ rendelet

— ολλανδικά:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG)
nr. 26/2006

— πολωνικά:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE)
nr 26/2006

— πορτογαλικά: Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE)
n.o 26/2006
— σλοβακικά:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

— σλοβενικά:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

— φινλανδικά:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

— σουηδικά:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο δανικός οργανισμός παρέμβασης
Έντυπο (*)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006
1

2

3

4

5

6

7

Αύξοντες αριθμοί
των
προσφερόντων

Αριθμός της
παρτίδας

Ποσότητα σε
τόνους

Τιμή προσφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο) (1)

Αυξήσεις (+)
Μειώσεις (–)
(σε ευρώ ανά τόνο)
(για το αρχείο)

Εμπορικά έξοδα (2)
(σε ευρώ ανά τόνο)

Προορισμός

1
2
3
κ.λπ.
(1) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που αφορούν την παρτίδα που καλύπτεται από την προσφορά.
(2) Ως εμπορικά έξοδα νοούνται τα έξοδα για υπηρεσίες και ασφάλιση, από τη στιγμή της εξόδου του αποθέματος από την παρέμβαση έως το
στάδιο παράδοσης ελεύθερο επί του πλοίου (FOB) στο λιμένα εξαγωγής, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Τα κοινοποιούμενα έξοδα καθορίζονται με βάση το μέσο όρο των πραγματικών εξόδων που διαπιστώνει ο οργανισμός παρέμβασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται
του ανοίγματος της περιόδου δημοπρασίας και εκφράζονται σε ευρώ ανά τόνο.

(*) Διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας [DG AGRI (D/2)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 27/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο γερμανικός
οργανισμός παρέμβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) ορίζει
τις διαδικασίες και τους όρους πώλησης των σιτηρών που
κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (3) ορίζει
τους κοινούς λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης και του προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση.

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην
αγορά, είναι σκόπιμο να ανοίξει διαρκής δημοπρασία για
την εξαγωγή 500 000 τόνων μαλακού σίτου που κατέχει
ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης.

(4)

Πρέπει να καθοριστούν ειδικοί λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθμός των εργασιών
και ο έλεγχός τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να
προβλεφθεί ένα σύστημα εγγυήσεων, που θα εξασφαλίζει την
τήρηση των επιδιωκόμενων στόχων, αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερβολική επιβάρυνση των συναλλασσομένων.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες, κυρίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

(5)

Προκειμένου να αποφευχθούν οι επανεισαγωγές, οι εξαγωγές
στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγεται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες
τρίτες χώρες.

(6)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτεί η Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της
19.5.2005, σ. 10).
(3) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (ΕΕ L 104 της
27.4.1996, σ. 13).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει σε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή του μαλακού σίτου που κατέχει με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93,
εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 500 000 τόνων μαλακού
σίτου για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός Αλβανίας, πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, Λιχτενστάιν, Ρουμανίας, Σερβίας και
Μαυροβουνίου (4) και Ελβετίας.

Άρθρο 3
1.
Στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται επιστροφή ούτε φόρος κατά την
εξαγωγή ούτε μηνιαία προσαύξηση.

2.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρμόζεται.

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά, χωρίς
μηνιαία προσαύξηση.

Άρθρο 4
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έως το τέλος του τέταρτου μήνα μετά από
την ημερομηνία αυτή.
(4) Συμπεριλαμβανόμενου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
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2.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό δεν είναι αναγκαίο να
συνοδεύονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής (1).

1.
Ο υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα δείγματα προκύπτει ποιότητα:

Άρθρο 5

α) ανώτερη από αυτήν που ανακοινώθηκε στην προκήρυξη της
δημοπρασίας·

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσμία υποβολής προσφορών
για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2006,
ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός
από τις 13 Απριλίου 2006, 25 Μαΐου 2006 και 15 Ιουνίου 2006,
ημερομηνίες εβδομάδων κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία
δημοπρασία.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την τελευταία μερική
δημοπρασία λήγει στις 22 Ιουνίου 2006, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).

2.
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον γερμανικό οργανισμό παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Φαξ 1: (49 228) 6845 3985
Φαξ 2: (49 228) 6845 3276.

Άρθρο 7

β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέμβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δημοπρασίας, παραμένοντας εντός των
ορίων απόκλισης που μπορεί να φθάσει έως:
— 1 kg ανά εκατόλιτρο όσον αφορά το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο αυτό να είναι χαμηλότερο από 75 kg ανά εκατόλιτρο,
— μία ποσοστιαία μονάδα για την υγρασία,
— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (2), και
— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στο σημείο B.5 του παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται τα
αποδεκτά ποσοστά για τους βλαβερούς σπόρους και την
αίρα.
2.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιότητα που
περιγράφεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας και η διαφορά
υπερβαίνει την απόκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο υπερθεματιστής δύναται:

Άρθρο 6
Ο οργανισμός παρέμβασης, ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση και
ο υπερθεματιστής, μετά από αίτηση του τελευταίου, προβαίνουν,
κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την
έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία αντιπαραβολής με συχνότητα τουλάχιστον μίας δειγματοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. Ο
οργανισμός παρέμβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση.

Η δειγματοληψία αντιπαραβολής και η ανάλυση των δειγμάτων
πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή ή τριών
εργάσιμων ημερών εάν η δειγματοληψία διενεργείται κατά την
έξοδο από την αποθήκη.

α) είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει·
β) είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.
Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ο
υπερθεματιστής αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή σε περίπτωση αμφισβήτησης.

3.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση, ο υπερθεματιστής δεν μπορεί να προβεί στην παραλαβή της παρτίδας. Αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το
έντυπο του παραρτήματος I.

(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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Άρθρο 8

Άρθρο 10

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 3, ο υπερθεματιστής
δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμβασης να του παράσχει άλλη παρτίδα μαλακού σίτου της προβλεπόμενης ποιότητας,
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν αποδεσμεύεται η εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ημερών από
την υποβολή της αίτησης του υπερθεματιστή. Ο υπερθεματιστής
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, τα έγγραφα που αφορούν την πώληση μαλακού σίτου
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και κυρίως το πιστοποιητικό
εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, η
διασάφηση εξαγωγής και, ενδεχομένως, το έντυπο T5, πρέπει να
περιλαμβάνουν μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Εάν, εντός μέγιστης περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία της
πρώτης αίτησης αντικατάστασης που υποβλήθηκε από τον υπερθεματιστή, μετά από διαδοχικές αντικαταστάσεις, ο υπερθεματιστής
δεν έχει λάβει παρτίδα αντικατάστασης της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή
και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.

1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσμεύεται μόλις χορηγηθούν στους υπερθεματιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.

Άρθρο 9
1.
Εάν ο μαλακός σίτος εξέλθει από την αποθήκη πριν ληφθούν
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6,
όλοι οι κίνδυνοι βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της
παραλαβής της παρτίδας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ο υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
2.
Οι δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) εντός ορίου
μίας ανάλυσης ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς
από σιλό σε σιλό. Οι δαπάνες μεταφοράς από σιλό σε σιλό και οι
δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή, βαρύνουν τον ίδιο.

Άρθρο 11

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται
από εγγύηση ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ της τιμής παρέμβασης που ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας και της τιμής που
κατακυρώθηκε, με κατώτατο όριο τα 25 ευρώ ανά τόνο. Η σύσταση
της εγγύησης γίνεται κατά το ήμισυ κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού και κατά το άλλο ήμισυ πριν από την παραλαβή των
σιτηρών.
Άρθρο 12
Ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει ηλεκτρονικά
στην Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, τις προσφορές που ελήφθησαν. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ανακοίνωση απόρριψης και ενδεχόμενης αλλαγής των παρτίδων στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας για την
εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006]
— Ονοματεπώνυμο του υπερθεματιστή:
— Ημερομηνία κατακύρωσης:
— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας από τον υπερθεματιστή:
Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα σε τόνους

Διεύθυνση του σιλό

Αιτιολόγηση της άρνησης ανάληψης

—
—
—
—

PS (kg/hl)
% σπόρων βλαστημένων
% διαφόρων ξένων προσμίξεων (Schwarzbesatz)
% στοιχείων που δεν είναι βασικά σιτηρά άριστης
ποιότητας
— Άλλα

11.1.2006

11.1.2006
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 10

— ισπανικά:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

— τσεχικά:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

— δανικά:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

— γερμανικά:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

— εσθονικά:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

— ελληνικά:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

— αγγλικά:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

— γαλλικά:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

— ιταλικά:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE)
n. 27/2006

— λεττονικά:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (ΕΚ) Nr. 27/2006

— λιθουανικά:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

— ουγγρικά:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/ΕΚ rendelet

— ολλανδικά:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG)
nr. 27/2006

— πολωνικά:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE)
nr 27/2006

— πορτογαλικά: Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE)
n.o 27/2006
— σλοβακικά:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

— σλοβενικά:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

— φινλανδικά:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

— σουηδικά:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης
Έντυπο (*)
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006]
1

2

3

4

5

6

7

Αύξοντες αριθμοί
των προσφερόντων

Αριθμός της
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Τιμή προσφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο) (1)

Αυξήσεις (+)
Μειώσεις (–)
(σε ευρώ ανά τόνο)
(για το αρχείο)

Εμπορικά έξοδα (2)
(σε ευρώ ανά τόνο)

Προορισμός

1
2
3
κ.λπ.
(1) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που αφορούν την παρτίδα που καλύπτεται από την προσφορά.
(2) Ως εμπορικά έξοδα νοούνται τα έξοδα για υπηρεσίες και ασφάλιση, από τη στιγμή της εξόδου του αποθέματος από την παρέμβαση έως το
στάδιο παράδοσης ελεύθερο επί του πλοίου (FOB) στο λιμένα εξαγωγής, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Τα κοινοποιούμενα έξοδα καθορίζονται με βάση το μέσο όρο των πραγματικών εξόδων που διαπιστώνει ο οργανισμός παρέμβασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται
του ανοίγματος της περιόδου δημοπρασίας και εκφράζονται σε ευρώ ανά τόνο.

(*) Διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας [DG AGRI (D/2)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 28/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο σουηδικός
οργανισμός παρέμβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτεί η Επιτροπή.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) ορίζει
τις διαδικασίες και τους όρους πώλησης των σιτηρών που
κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής ορίζει
τους κοινούς λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης και του προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση.

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην
αγορά, είναι σκόπιμο να ανοίξει διαρκής δημοπρασία για
την εξαγωγή 208 956 τόνων μαλακού σίτου που κατέχει
ο σουηδικός οργανισμός παρέμβασης.

Ο σουηδικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει σε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή του μαλακού σίτου που κατέχει με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93,
εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

(4)

(5)

(3)

Πρέπει να καθοριστούν ειδικοί λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθμός των εργασιών
και ο έλεγχός τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να
προβλεφθεί ένα σύστημα εγγυήσεων, που θα εξασφαλίζει την
τήρηση των επιδιωκόμενων στόχων, αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερβολική επιβάρυνση των συναλλασσομένων.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες, κυρίως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι επανεισαγωγές, οι εξαγωγές
στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγεται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες
τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της
19.5.2005, σ. 10).
(3) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (ΕΕ L 104 της
27.4.1996, σ. 13).

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 208 956 τόνων μαλακού
σίτου για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός Αλβανίας, πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, Λιχτενστάιν, Ρουμανίας, Σερβίας και
Μαυροβουνίου (4) και Ελβετίας.

Άρθρο 3
1.
Στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται επιστροφή ούτε φόρος κατά την
εξαγωγή ούτε μηνιαία προσαύξηση.

2.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρμόζεται.

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά, χωρίς
μηνιαία προσαύξηση.

Άρθρο 4
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έως το τέλος του τέταρτου μήνα μετά από
την ημερομηνία αυτή.
(4) Συμπεριλαμβανόμενου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα
αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
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2.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δημοπρασίας που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό δεν είναι αναγκαίο να
συνοδεύονται από τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής (1).
Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσμία υποβολής προσφορών
για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2006,
ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).
Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός
από τις 13 Απριλίου 2006 και 25 Μαΐου 2006, ημερομηνίες
εβδομάδων κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία.
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την τελευταία μερική
δημοπρασία λήγει στις 22 Ιουνίου 2006, ώρα 09.00 (ώρα Βρυξελλών).
2.
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον σουηδικό οργανισμό παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
φαξ (46) 36 19 05 46.
Άρθρο 6

11.1.2006

α) ανώτερη από αυτήν που ανακοινώθηκε στην προκήρυξη της
δημοπρασίας·

β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέμβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δημοπρασίας, παραμένοντας εντός των
ορίων απόκλισης που μπορεί να φθάσει έως:

— 1 kg ανά εκατόλιτρο όσον αφορά το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο αυτό να είναι χαμηλότερο από 75 kg ανά εκατόλιτρο,

— μία ποσοστιαία μονάδα για την υγρασία,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (2), και

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις ξένες προσμίξεις που αναφέρονται στο σημείο B.5 του παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται τα
αποδεκτά ποσοστά για τους βλαβερούς σπόρους και την
αίρα.

2.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιότητα που
περιγράφεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας και η διαφορά
υπερβαίνει την απόκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο υπερθεματιστής δύναται:

Ο οργανισμός παρέμβασης, ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση και
ο υπερθεματιστής, μετά από αίτηση του τελευταίου, προβαίνουν,
κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την
έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία αντιπαραβολής με συχνότητα τουλάχιστον μίας δειγματοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. Ο
οργανισμός παρέμβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεματοποίηση.

α) είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει.

Η δειγματοληψία αντιπαραβολής και η ανάλυση των δειγμάτων
πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή ή τριών
εργάσιμων ημερών εάν η δειγματοληψία διενεργείται κατά την
έξοδο από την αποθήκη.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ο
υπερθεματιστής αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος I.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή σε περίπτωση αμφισβήτησης.

β) είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.

1.
Ο υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα δείγματα προκύπτει ποιότητα:

3.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των αναλύσεων των δειγμάτων
προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται στην παρέμβαση, ο υπερθεματιστής δεν μπορεί να προβεί στην παραλαβή της παρτίδας. Αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, μόνον εφόσον έχει ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το
έντυπο του παραρτήματος I.

(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.

Άρθρο 7

11.1.2006
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Άρθρο 8

Άρθρο 10

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και παράγραφος 3, ο υπερθεματιστής
δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμβασης να του παράσχει άλλη παρτίδα μαλακού σίτου της προβλεπόμενης ποιότητας,
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν αποδεσμεύεται η εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ημερών από
την υποβολή της αίτησης του υπερθεματιστή. Ο υπερθεματιστής
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, τα έγγραφα που αφορούν την πώληση μαλακού σίτου
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και κυρίως το πιστοποιητικό
εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, η
διασάφηση εξαγωγής και, ενδεχομένως, το έντυπο T5, πρέπει να
περιλαμβάνουν μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Εάν, εντός μέγιστης περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία της
πρώτης αίτησης αντικατάστασης που υποβλήθηκε από τον υπερθεματιστή, μετά από διαδοχικές αντικαταστάσεις, ο υπερθεματιστής
δεν έχει λάβει παρτίδα αντικατάστασης της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή
και τον οργανισμό παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος I.

1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσμεύεται μόλις χορηγηθούν στους υπερθεματιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.

Άρθρο 9
1.
Εάν ο μαλακός σίτος εξέλθει από την αποθήκη πριν ληφθούν
τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6,
όλοι οι κίνδυνοι βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της
παραλαβής της παρτίδας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ο υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
2.
Οι δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) εντός ορίου
μίας ανάλυσης ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς
από σιλό σε σιλό. Οι δαπάνες μεταφοράς από σιλό σε σιλό και οι
δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή, βαρύνουν τον ίδιο.

Άρθρο 11

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται
από εγγύηση ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ της τιμής παρέμβασης που ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας και της τιμής που
κατακυρώθηκε, με κατώτατο όριο τα 25 ευρώ ανά τόνο. Η σύσταση
της εγγύησης γίνεται κατά το ήμισυ κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού και κατά το άλλο ήμισυ πριν από την παραλαβή των
σιτηρών.
Άρθρο 12
Ο σουηδικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει ηλεκτρονικά
στην Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, τις προσφορές που ελήφθησαν. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ανακοίνωση απόρριψης και ενδεχόμενης αλλαγής των παρτίδων στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας για την
εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο σουηδικός οργανισμός παρέμβασης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006]
— Ονοματεπώνυμο του υπερθεματιστή:
— Ημερομηνία κατακύρωσης:
— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας από τον υπερθεματιστή:
Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα σε τόνους

Διεύθυνση του σιλό

Αιτιολόγηση της άρνησης ανάληψης

—
—
—
—

PS (kg/hl)
% σπόρων βλαστημένων
% διαφόρων ξένων προσμίξεων (Schwarzbesatz)
% στοιχείων που δεν είναι βασικά σιτηρά άριστης
ποιότητας
— Άλλα

11.1.2006

11.1.2006
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις προβλεπόμενες στο άρθρο 10

— ισπανικά:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

— τσεχικά:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

— δανικά:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

— γερμανικά:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

— εσθονικά:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

— ελληνικά:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

— αγγλικά:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

— γαλλικά:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

— ιταλικά:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE)
n. 28/2006

— λεττονικά:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (ΕΚ) Nr. 28/2006

— λιθουανικά:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

— ουγγρικά:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/ΕΚ rendelet

— ολλανδικά:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG)
nr. 28/2006

— πολωνικά:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE)
nr 28/2006

— πορτογαλικά: Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE)
n.o 28/2006
— σλοβακικά:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

— σλοβενικά:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

— φινλανδικά:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

— σουηδικά:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.

L 6/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 6/26

11.1.2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο σουηδικός οργανισμός παρέμβασης
Έντυπο (*)
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006]
1

2

3

4

5

6

7

Αύξοντες
αριθμοί των
προσφερόντων

Αριθμός της
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Τιμή προσφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο) (1)

Αυξήσεις (+)
Μειώσεις (–)
(σε ευρώ ανά τόνο)
(για το αρχείο)

Εμπορικά έξοδα (2)
(σε ευρώ ανά τόνο)

Προορισμός

1
2
3
κ.λπ.
(1) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που αφορούν την παρτίδα που καλύπτεται από την προσφορά.
(2) Ως εμπορικά έξοδα νοούνται τα έξοδα για υπηρεσίες και ασφάλιση, από τη στιγμή της εξόδου του αποθέματος από την παρέμβαση έως το
στάδιο παράδοσης ελεύθερο επί του πλοίου (FOB) στο λιμένα εξαγωγής, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς. Τα κοινοποιούμενα έξοδα καθορίζονται με βάση το μέσο όρο των πραγματικών εξόδων που διαπιστώνει ο οργανισμός παρέμβασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται
του ανοίγματος της περιόδου δημοπρασίας και εκφράζονται σε ευρώ ανά τόνο.

(*) Διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας [DG AGRI (D/2)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 29/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τελωνειακούς κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας για το
βρωμοχλωρομεθάνιο
2037/2000. Ως εκ τούτου, για λόγους σαφήνειας επιβάλλεται να αντικατασταθεί το εν λόγω παράρτημα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Κατά συνέπεια θα πρέπει να τροποποιηθεί δεόντως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο
6 παράγραφος 5,

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε
δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

(2)

Το βρωμοχλωρομεθάνιο (BCM) αποτελεί ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και συγκαταλέγεται μεταξύ
των ελεγχόμενων ουσιών στην ομάδα ΙΧ του παραρτήματος Ι
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.
Μετά από τη θέσπιση τελωνειακών κωδικών συνδυασμένης
ονοματολογίας για το BCM και τα μείγματα που περιέχουν
BCM, οι εν λόγω κωδικοί θα πρέπει να προστεθούν στον
πίνακα το παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Άρθρο 1
Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίσταται από το κείμενο που επισυνάπτεται ως παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2077/2004 της Επιτροπής (ΕΕ
L 359 της 4.12.2004, σ. 28).
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Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ομάδες, κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας 2004 (ΣΟ 04) (1) και περιγραφή ουσιών που αναφέρονται στα
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ

Ομάδα

Ομάδα I

Κωδικός ΣΟ 04

Περιγραφή

2903 41 00

Τριχλωροφθορομεθάνιο

2903 42 00

Διχλωροφθορομεθάνιο

2903 43 00

Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο

2903 44 10

Διχλωροτεταροφθοροαιθάνιο

2903 44 90

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

2903 45 10

Χλωροτριφθορομεθάνιο

2903 45 15

Πενταχλωροφθοροαιθάνιο

2903 45 20

Τετραχλωροφθοροαιθάνιο

2903 45 25

Επταχλωροφθοροπροπάνιο

2903 45 30

Εξαχλωροδιφθοροπροπάνιο

2903 45 35

Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο

2903 45 40

Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο

2903 45 45

Τριχλωροπενταφθοροπροπάνιο

2903 45 50

Διχλωροεξαφθοροπροπάνιο

2903 45 55

Χλωροεπταφθοροπροπάνιο

2903 46 10

Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο

2903 46 20

Βρωμοτριφθορομεθάνιο

2903 46 90

Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

Ομάδα IV

2903 14 00

Τετραχλωράνθρακας

Ομάδα V

2903 19 10

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

Ομάδα VI

2903 30 33

Βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο)

Ομάδα VII

2903 49 30

Υδροβρωμοφθορο-μεθάνιο, -αιθάνιο ή -προπάνιο

Ομάδα VIII

2903 49 10

Υδροχλωροφθορο-μεθάνιο, -αιθάνιο ή -προπάνιο

Ομάδα II

Ομάδα III

Ομάδα IX

ex 2903 49 80

Βρωμοχλωρομεθάνιο

ex 3824 71 00

Μείγματα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες με κωδικούς 2903 41 00 έως
2903 45 55

ex 3824 79 00

Μείγματα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες με κωδικούς 2903 46 10 έως
2903 46 90

ex 3824 90 99

Μείγματα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες με κωδικούς 2903 14 00, 2903 19 10,
2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 ή 2903 49 80 (μόνο βρωμοχλωρομεθάνιο)

(1) Η ένδειξη “ex” πριν από τον κωδικό υποδηλώνει ότι στη διάκριση αυτή μπορεί να υπάγονται και άλλα προϊόντα εκτός από εκείνα που
αναφέρονται στη στήλη “Περιγραφή”».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 30/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού
ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην
παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να
πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας
μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για
ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας
αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της
22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2),
και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας
αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της
τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το
εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη
εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή
καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης
τιμής.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001, καθορίζεται σε 22,147 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταια από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της
20.8.2002, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 31/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού προελεύσεως Αιγύπτου στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το έτος 2006, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2005
στις 2 Ιανουαρίου 2006 πριν από τις 13.00 και τυχαίνουν
μείωσης κατά 100 % του δασμού ο οποίος υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1785/2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1),

(3)

Επίσης πρέπει να μην εκδίδονται πλέον πιστοποιητικά εισαγωγής που παρέχουν τη δυνατότητα μείωσης κατά
100 % του δασμού για το έτος 2006.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2005 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2005 για το άνοιγμα ποσόστωσης για την εισαγωγή στην
Κοινότητα ρυζιού καταγωγής Αιγύπτου (2), και ιδίως το άρθρο 4,
παράγραφος 3,

(4)

Δεδομένου του αντικειμένου του, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 οι οποίες κατατέθηκαν στις 2 Ιανουαρίου
2006 πριν από τις 13.00 και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, αφορούν ποσότητα 67 593 τόνων ενώ η μέγιστη
ποσότητα προς εισαγωγή είναι 5 605 τόνοι ρυζιού του
κωδικού ΣΟ 1006, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών μελών τους αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αφετέρου, που συνήφθη προκειμένου
να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της
Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας,
της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της
Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (3), το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση 2005/89/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

(1)

Πρέπει επομένως να καθοριστεί ένα ποσοστό μείωσης για τις
αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής οι οποίες κατατέθηκαν

(2)

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής ρυζιού του κωδικού ΣΟ
1006, στο πλαίσιο της ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 955/2005, οι οποίες κατατέθηκαν στις 2 Ιανουαρίου 2006 πριν από τις 13.00 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή,
παρέχουν δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών για τις ποσότητες
που ζητήθηκαν με ποσοστό μείωσης 91,7077 %.
Άρθρο 2
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής ρυζιού του κωδικού ΣΟ
1006, οι οποίες κατατέθηκαν από τις 2 Ιανουαρίου 2006, ώρα
13.00 έως τα τέλη του έτους 2006, δεν δίνουν πλέον δικαίωμα
χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης
που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 995/2005.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροικής Ανάπτυξης

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

270 της 21.10.2003, σ. 96.
164 της 24.6.2005, σ. 5.
31 της 4.2.2005, σ. 31.
31 της 4.2.2005, σ. 30.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 32/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2006
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
διάταξης, που μπορούν να εισαχθούν με ειδικούς όρους για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 30 Ιουνίου
2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο
κρέας βουβάλου (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει στα άρθρα 4 και
5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο στ).
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 στο άρθρο 2 στοιχείο στ)
καθόρισε σε 11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων
υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένων, που ανταπακρίνονται στον αρισμό της ίδιας

(3)

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, με την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Ιανουαρίου 2006 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2.
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις πέντες
πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 2006 για 6 802,347 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της
17.6.2004, σ. 10).
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ΙΙ
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιανουαρίου 2006
για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες ομάδες συλλογής και
παραγωγής εμβρύων στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5795]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/8/ΕΚ)
89/556/ΕΟΚ και οι σχετικές ομάδες συλλογής εμβρύων
έχουν εγκριθεί επίσημα για εξαγωγές προς την Κοινότητα
από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των εν λόγω χωρών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου
1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν
το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων
βοοειδών από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου
1992, για την κατάρτιση των καταλόγων των ομάδων συλλογής εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για
την εξαγωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (2), προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εισάγουν έμβρυα από τρίτες χώρες,
μόνον εάν έχουν συλλεγεί, μεταποιηθεί και αποθηκευθεί από
ομάδα συλλογής εμβρύων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της απόφασης αυτής.
Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζήτησαν
να γίνουν τροποποιήσεις στις καταχωρίσεις για τις χώρες
αυτές στους σχετικούς καταλόγους όσον αφορά ορισμένες
ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων.
Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν
παράσχει εγγυήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους
ενδεδειγμένους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 250 της 29.8.1992, σ. 40· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/774/ΕΚ (ΕΕ L 291 της 5.11.2005, σ. 46).

(4)

Επομένως, η απόφαση 92/452/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 14 Ιανουαρίου
2006.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
α)

β)

γ)

διαγράφονται οι ακόλουθες σειρές για τις ομάδες συλλογής εμβρύων του Καναδά:
«CA

E72

Western Ontario Breeders Inc.
PO Box 457
Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

E542

Livestock Reproductive Technologies Inc.
127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta
T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

E583

130, rang Charlotte
Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

E595

8451 Highway 23N
Box 66
Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

E630

McIntosh Embryo Transfer
RR 5
Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

E945

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi
1120 Boulevard d’Iberville
Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

E979

Bureau vétérinaire Kildare
681, rue Kildare
CP 252 Saint-Ambroise, Québec
J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

E1113

Maritime Genetics
RR 2
Salisbury, New Brunswick
E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

E1364

Trillium Embryo Services
99 Hands Drive
Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

E1439

RR 5
Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

E1535

Optimum Genetics Ltd
4246 Albert St.
Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley»

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές για τον Καναδά:
«CA

E1624

Central Veterinary Clinic
4102-64 St. Southwest Industrial Park
Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

E1665

Bow Valley Embryo Transfer Ltd
PO Box 1239
Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables»

η σειρά για την ομάδα παραγωγής και συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E71 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«CA

E71

E71
(FIV)

Gencor
RR 5
Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie
Dr Everett Hall»

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 6/34

δ)

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E593 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

ε)

11.1.2006

E593

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd
PO Box 590
Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis»

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E607 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

E607

Mill Bay Veterinary Clinic
840 Delaune Road
PO Box 128
Mill Bay, British Columbia
VOR 2P0

Dr Chris Urquhart»

στ) η σειρά για την ομάδα παραγωγής και συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E661 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

ζ)

Dr Roger Sauvé
Dr Guy Massicotte»

E728

Central Canadian Genetics Ltd
202 Dufferin Ave.
Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb»

E764

E764
(FIV)

Alta Embryo Group Ltd
253147 Unit A, Bearspaw Road
Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister
Dr R. E. Janzen»

η σειρά για την ομάδα παραγωγής και συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E827 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

ι)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis
84 Principale, CP 30
Saint-Louis de Gonzague,
Québec
J0S 1TO

η σειρά για την ομάδα παραγωγής και συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E764 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

θ)

E661
(FIV)

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E728 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

η)

E661

E827

E827
(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires
216 rue Campagna
Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry
Dr Raymond Houde»

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E885 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

E885

Livestock Reproductive
Technologies Inc.
315 Silverthorn Way N.W.
Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff»

ια) η σειρά για την ομάδα παραγωγής και συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E933 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«CA

E933

E933
(FIV)

E.T.E. Inc.
3700 Boulevard de la Chaudière
Suite 100
Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard
Dr Marc Dery
Dr Pierre Clavel»
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ιβ) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E1033 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«CA

E1033

Les Transferts d’Embryons de l’Est
183 rue Ste-Anne
Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre»

ιγ) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. E1142 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«CA

E1142

Trans-Bio Génétique Inc.
2145, rang Saint-Edouard
St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras»

ιδ) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τον Καναδά αριθ. NSET002 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«CA

E1551

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.
288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,
B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward»

ιε) διαγράφονται οι ακόλουθες σειρές για τις ομάδες συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:
«US

94OH077
E7

Select Embryos, Inc.
11555 US 42
Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

96OH090
E7

Select Embryos, Inc.
10630 US 42
Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

92WI051
E29

ABS Global
6908 River Rd
DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

91IA027
E509

Maplehurst Ova Trans
RR 1, Box 124
Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

91PA005
E512

Em Tran Inc.
197 Bossier Road
Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

94OH073
E568

Ohio Embryo Transfer Inc.
PO Box 64
120 DW County Line Road
Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

95OR080
E579

Evergreen Veterinary
Reproductive Services
605 Marvin Road
Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

91ME009
E585

Pinetree-R ET Service
PO Box 249
North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

91MI017
E599

—

Reproductive Special
4915 Delta River Drive
Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

93WI064
E655

—

Sunshine Genetics
Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12
Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

97W1097
E707

—

Mayville Animal Clinic, SC
N7860 Hwy 67
Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

94WI018
E708

—

Royal Flush Genetics
101 North Adams
Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

94WI051
IVF

94PA005
IVF

—
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US

93OH057
E720

US

94ME075
E812

US

94WI078
E845

US

94WI079
E913

US

01WI098
E1063

US

96WI093
E1093

—
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Blauser Vet Clinic
4088 Ruby Road
Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

New England Genetics
RR 3, Box 630
Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

—

Dairyland Veterinary Service SC
310 Main Street
Casco, WI

Dr Michael Staudinger

—

Heritage Animal Hospital
751 West Main St.
Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

Dairyland Veterinary Practice
370 Flower Court
Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

Wittenburg Veterinary Clinic
N. 4692 Birnamwood Rd
Birnamwood, WI

Dr John Prososki»

—

ιστ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:
«US

05GA115
E835

Bickett Genetics
455 Brotherton Lane
Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett»

ιζ) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αριθ. 93WI060 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«US

93WI060
E857

Emquest Embryo Transfer Service
2400 Eastern Ave.
Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams»

ιη) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αριθ. 96OR085 αντικαθίσταται από
την ακόλουθη:
«US

96OR085
E1090

Precision Embryonics, Inc.
11380 Little River Road
Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia»

ιθ) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αριθ. 99MI105 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«US

κ)

99MI105
E4

Northstar Select Sires
1081 129th Ave.
Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams»

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αριθ. 92WI057 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«US

91WI057
E631

VRS Inc.
3559 Pioneer Rd
Verona, WI

Dr Robert Rowe»

κα) η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αριθ. 91WI045 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«US

91WI045
E655

Sunshine Genetics
Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12
Whitewater, WI

Dr Chris Keim
Dr Dan Hornickel»

