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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 24/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62,
9.3.2005, s. 3).
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä tammikuuta
2006 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

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

Tuonnin kiinteä arvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 750/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 12) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.

FI

11.1.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 25/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Belgian

interventioelimen

hallussa olevan tavallisen vehnän
tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vientiä

koskevan

pysyvän

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
1 artikla
ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Belgian interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen
edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa
olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja
määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä
tarjouskilpailu Belgian interventioelimen hallussa olevan
tavallisen vehnän viemiseksi 68 551 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset
säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria
kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä,
erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

2 artikla
Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 68 551 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti
avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava
eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä
säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

1.
Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava
hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187,
19.7.2005, s. 11).
(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005,
s. 10).
(3) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104,
27.4.1996, s. 13).

1.
Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o
2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.
Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o
1291/2000 (5) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.
(4) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10
päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.
(5) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
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5 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 12 päivänä tammikuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

11.1.2006

— 1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka
ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa
hehtolitralta,

— yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten
jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25
päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

— puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o
824/2000 (1) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen
epäpuhtauksien osalta,

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten
esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello
9.00 (Brysselin aikaa).

— puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000
liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta
kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut
prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.
Tarjoukset on jätettävä Belgian interventioelimelle, jonka
yhteystiedot ovat seuraavat:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Faksi (32 2) 287 25 24.

6 artikla
Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko
ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään
yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää
ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä,
että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai
kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä
viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla
1.
Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan,
jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu
on

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

2.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi joko

a) hyväksyä erän sellaisenaan; tai

b) kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa.
Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä
tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla
Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle
säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on
korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan
esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava
tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.
(1) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.
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Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa
lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.
9 artikla
1.
Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6
artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki
riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun
voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.
2.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR)
vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten
(7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen
asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista,
jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti
pyytämistään lisämäärityksistä.
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tuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.
11 artikla
1.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset
on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.
2.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus,
joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään
25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.
12 artikla
Belgian interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten
jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

10 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa
säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, ase-

13 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

L 6/6

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

11.1.2006

LIITE I
Ilmoitus

Belgian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa
tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

pysyvässä

(Asetus (EY) N:o 25/2006)
— Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tekijän nimi:
— Tarjouskilpailun päivämäärä:
— Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:
Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

—
—
—
—

ominaispaino (kg/hl)
% itäneitä jyviä
% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)
% muuta kuin moitteettomanlaatuista perusviljaa
olevia aineksia
— muut
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LIITE II
Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat
— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

— portugaliksi:

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

— slovakiksi:

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.
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LIITE III
Belgian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu
Lomake (*)
Asetus (EY) N:o 25/2006
1
Tarjouksen tekijän numero

2

Erän numero

3

4

5

6

7

Määrä tonneina

Tarjottu hinta
(euroa/tonni) (1)

Korotukset (+)
Vähennykset (–)
(euroa/tonni)
(pro memoria)

Liiketoimintakulut (2)
(euroa/tonni)

Määräpaikka

1
2
3
jne.
(1) Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.
(2) Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan sellaisten tosiasiallisten
kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne
ilmoitetaan euroina tonnia kohti.

(*) Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 26/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Tanskan

interventioelimen

hallussa olevan tavallisen vehnän
tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vientiä

koskevan

pysyvän

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä
säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1784/2003 (1), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa
olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja
määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä
tarjouskilpailu Tanskan interventioelimen hallussa olevan
tavallisen vehnän viemiseksi 157 000 tonnin osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Tanskan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen
edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla
Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 157 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla
1.
Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

(4)

(5)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset
säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria
kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä,
erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti
avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava
eräisiin kolmansiin maihin.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava
hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla
(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187,
19.7.2005, s. 11).
(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005,
s. 10).
(3) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EUVL L 104, 27.4.1996,
s. 13).

1.
Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o
2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.
(4) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta
1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston
päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.
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2.
Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o
1291/2000 (1) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 12 päivänä tammikuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten
jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25
päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten
esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello
9.00 (Brysselin aikaa).

2.
Tarjoukset on jätettävä Tanskan interventioelimelle, jonka
yhteystiedot ovat seuraavat:

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Faksi (45) 33 95 80 34.

6 artikla
Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko
ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään
yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää
ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä,
että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai
kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä
viljat varastosta.

11.1.2006

7 artikla
1.
Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan,
jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu
on:

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään:

— 1 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka
ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa
hehtolitralta,

— yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

— puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o
824/2000 (2) liitteessä olevassa B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta;

— puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000
liitteessä olevassa B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja
torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi:

a) joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b) tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

(1) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(2) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.
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3.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa.
Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä
tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.
8 artikla
Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle
säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on
korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan
esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava
tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.
Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa
korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet
mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I
olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

L 6/11

asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista,
jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti
pyytämistään lisämäärityksistä.
10 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa
säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.
11 artikla
1.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset
on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.
2.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus,
joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään
25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

9 artikla
1.
Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6
artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki
riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun
voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.
2.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR)
vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten
(7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen

12 artikla
Tanskan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten
jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.
13 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE I
Ilmoitus Tanskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä
tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta
Asetus (EY) N:o 26/2006
— Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tekijän nimi:
— Tarjouskilpailun päivämäärä:
— Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:
Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

—
—
—
—

ominaispaino (kg/hl)
% itäneitä jyviä
% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)
% muuta kuin moitteettomanlaatuista perusviljaa
olevia aineksia
— muut

11.1.2006

11.1.2006
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LIITE II
Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat
— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

— portugaliksi:

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

— slovakiksi:

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.
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LIITE III
Tanskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu
Lomake (*)
Asetus (EY) N:o 26/2006
1
Tarjouksen
tekijän numero

2

Erän numero

3

4

5

6

7

Määrä tonneina

Tarjottu hinta
(euroa/tonni) (1)

Korotukset (+)
Vähennykset (–)
(euroa/tonni)
(pro memoria)

Liiketoimintakulut (2)
(euroa/tonni)

Määräpaikka

1
2
3
jne.
(1) Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.
(2) Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan niiden tosiasiallisten
kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne
ilmoitetaan euroina tonnia kohti.

(*) Lähetetään maatalouden pääosastoon (D/2).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 27/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Saksan

interventioelimen

hallussa olevan tavallisen vehnän
tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

vientiä

koskevan

pysyvän

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,
1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa
olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja
määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Saksan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen
edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla
Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 500 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä
tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan
tavallisen vehnän viemiseksi 500 000 tonnin osalta.
3 artikla

(4)

(5)

(6)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset
säännöt. Sen vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jolla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja.
Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti
avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava
eräisiin kolmansiin maihin.

1.
Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava
hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä
säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.
4 artikla

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187,
19.7.2005, s. 11).
(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005,
s. 10).
(3) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996,
s. 13).

1.
Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o
2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.
(4) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10
päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.
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2.
Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o
1291/2000 (1) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 12 päivänä tammikuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa)

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten
jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 13 päivää huhtikuuta 2006, 25
päivää toukokuuta 2006 ja 15 päivää kesäkuuta 2006, sillä
kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

11.1.2006

7 artikla
1.
Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan,
jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu
on

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään
— 1 kilogramma hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei
kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,
— yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten
esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello
9.00 (Brysselin aikaa).

— puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o
824/2000 (2) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen
epäpuhtauksien osalta,

2.
Tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle, jonka
yhteystiedot ovat seuraavat:

— puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000
liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta
kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut
prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Faksi 1 (49-228) 68 45 39 85
Faksi 2 (49-228) 68 45 32 76.

6 artikla
Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko
ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään
yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää
ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä,
että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai
kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä
viljat varastosta.

2.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

a) joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b) tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista
velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on
viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

3.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa.
Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä
tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

(1) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(2) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.
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8 artikla

10 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle
säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on
korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan
esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava
tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa
säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.
11 artikla

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa
korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet
mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I
olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.
9 artikla
1.
Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6
artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki
riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun
voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.
2.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR)
vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten
(7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen
asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista,
jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti
pyytämistään lisämäärityksistä.

1.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset
on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.
2.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus,
joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään
25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.
12 artikla
Saksan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten
jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.
13 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE I
Ilmoitus

Saksan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa
tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

pysyvässä

Asetus (EY) N:o 27/2006
— Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tekijän nimi:
— Tarjouskilpailun päivämäärä:
— Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:
Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

—
—
—
—

ominaispaino (kg/hl)
% itäneitä jyviä
% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)
% muuta kuin moitteettomanlaatuista perusviljaa
olevia aineksia
— muut
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LIITE II
Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat
— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

— portugaliksi:

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

— slovakiksi:

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.
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LIITE III
Saksan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu
Lomake (*)
(Asetus (EY) N:o 27/2006)
1
Tarjouksen tekijän numero

2

3

4

5

6

7

Erän numero

Määrä
tonneina

Tarjottu hinta
(euroa/tonni) (1)

Korotukset (+)
Vähennykset (–)
(euroa/tonni)
(pro memoria)

Liiketoimintakulut (2)
(euroa/tonni)

Määräpaikka

1
2
3
jne.
(1) Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.
(2) Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan niiden tosiasiallisten
kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne
ilmoitetaan euroina tonnia kohti.

(*) Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D/2).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 28/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Ruotsin

interventioelimen

hallussa olevan tavallisen vehnän
tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vientiä

koskevan

pysyvän

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä
säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa
olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (3) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja
määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä
tarjouskilpailu Ruotsin interventioelimen hallussa olevan
tavallisen vehnän viemiseksi 208 956 tonnin osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Ruotsin interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen
edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

2 artikla
Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 208 956 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4) sekä Sveitsiä.

3 artikla
1.
Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

(4)

(5)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset
säännöt. Sen vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jolla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja.
Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti
avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava
eräisiin kolmansiin maihin.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava
hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla
(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187,
19.7.2005, s. 11).
(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005,
s. 10).
(3) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996,
s. 13).

1.
Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o
2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.
(4) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10
päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.
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2.
Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o
1291/2000 (1) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 12 päivänä tammikuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten
jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25
päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten
esittämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello
9.00 (Brysselin aikaa).

2.
Tarjoukset on jätettävä Ruotsin interventioelimelle, jonka
yhteystiedot ovat seuraavat:

Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
Faksi (46) 36 19 05 46.

11.1.2006

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

— 1 kilogramma hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei
kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

— yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

— puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o
824/2000 (2) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen
epäpuhtauksien osalta,

— puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000
liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta
kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut
prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi
6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko
ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään
yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää
ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä,
että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai
kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä
viljat varastosta.

a) joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b) tai kieltäytyä ottamasta kyseistä erää haltuunsa.

Edellä olevassa 1 kohdan b alakohdassa säädetyssä tapauksessa
tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun
hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen
ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

1.
Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan,
jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu
on

3.
Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat,
että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa.
Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä
tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

(1) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(2) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.

7 artikla
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8 artikla

10 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle
säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on
korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan
esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava
tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa
säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään,
hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan
luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

1.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset
on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

9 artikla
1.
Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6
artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki
riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun
voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.
2.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR)
vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten
(7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen
asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista,
jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti
pyytämistään lisämäärityksistä.

11 artikla

2.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus,
joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään
25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.
12 artikla
Ruotsin interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten
jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.
13 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE I
Ilmoitus

Ruotsin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa
tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

pysyvässä

(Asetus (EY) N:o 28/2006)
— Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tekijän nimi:
— Tarjouskilpailun päivämäärä:
— Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy erästä:
Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

—
—
—
—

ominaispaino (kg/hl)
% itäneitä jyviä
% erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)
% muuta kuin moitteettomanlaatuista perusviljaa
olevia aineksia
— muut
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LIITE II
Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat
— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

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

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

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

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.
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LIITE III
Ruotsin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu
Lomake (*)
(Asetus (EY) N:o 28/2006)
1
Tarjouksen
tekijän numero

2

Erän numero

3

4

5

6

7

Määrä tonneina

Tarjottu hinta
(euroa/tonni) (1)

Korotukset (+)
Vähennykset (–)
(euroa/tonni)
(pro memoria)

Liiketoimintakulut (2)
(euroa/tonni)

Määräpaikka

1
2
3
jne.
(1) Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.
(2) Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan niiden tosiasiallisten
kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne
ilmoitetaan euroina tonnia kohti.

(*) Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D/2).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 29/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta bromikloorimetaanin tullikoodien osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetusta (EY) N:o 2037/2000 pitäisi täten vastaavasti
muuttaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdassa säädetyn
komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä
kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan
5 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Otsonikerrosta heikentävä aine bromikloorimetaani
(BCM) luetteloidaan asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteen I ryhmän IX valvottaviin aineisiin.

(2)

BCM:n ja sitä sisältävien seosten tullikoodien vahvistamisen seurauksena nämä koodit on aiheellista lisätä asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteen IV taulukkoon. Selvyyden vuoksi liite olisi syytä korvata.

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liite IV tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Stavros DIMAS

Komission jäsen

(1) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2077/2004 (EUVL L
359, 4.12.2004, s. 28).
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LIITE
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liite IV seuraavasti:
”LIITE IV
Liitteissä I ja III tarkoitettujen aineiden ryhmät, yhdistetyn nimikkeistön 2004 (CN 04) koodit (1) ja kuvaus

Ryhmä

I ryhmä

II ryhmä

III ryhmä

CN 04 -koodi

Kuvaus

2903 41 00

Trikloorifluorimetaani

2903 42 00

Dikloorifluorimetaani

2903 43 00

Triklooritrifluorietaanit

2903 44 10

Diklooritetrafluorietaanit

2903 44 90

Klooripentafluorietaani

2903 45 10

Klooritrifluorimetaani

2903 45 15

Pentakloorifluorietaani

2903 45 20

Tetraklooridifluorietaanit

2903 45 25

Heptakloorifluoripropaanit

2903 45 30

Heksaklooridifluoripropaanit

2903 45 35

Pentaklooritrifluoripropaanit

2903 45 40

Tetraklooritetrafluoripropaanit

2903 45 45

Triklooripentafluoripropaanit

2903 45 50

Diklooriheksafluoripropaanit

2903 45 55

Klooriheptafluoripropaanit

2903 46 10

Bromiklooridifluorimetaani

2903 46 20

Bromitrifluorimetaani

2903 46 90

Dibromitetrafluorietaanit

IV ryhmä

2903 14 00

Hiilitetrakloridi

V ryhmä

2903 19 10

1,1,1-Trikloorietaani (metyylikloroformi)

VI ryhmä

2903 30 33

Bromimetaani (metyylibromidi)

VII ryhmä

2903 49 30

Osittain halogenoidut bromifluorimetaanit, -etaanit tai -propaanit

VIII ryhmä

2903 49 10

Osittain halogenoidut kloorifluorimetaanit, -etaanit tai -propaanit

IX ryhmä

ex 2903 49 80

Bromikloorimetaani

ex 3824 71 00

Seokset, jotka sisältävät yhtä tai useampaa koodeihin 2903 41 00 – 2903 45 55 kuuluvaa ainetta

ex 3824 79 00

Seokset, jotka sisältävät yhtä tai useampaa koodeihin 2903 46 10 – 2903 46 90 kuuluvaa ainetta

ex 3824 90 99

Seokset, jotka sisältävät yhtä tai useampaa koodeihin 2903 14 00, 2903 19 10,
2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 tai 2903 49 80 (pelkästään bromikloorimetaani)
kuuluvaa ainetta

(1) Koodin edessä oleva merkintä ’ex’ tarkoittaa, että alanimikkeeseen voi kuvaussarakkeessa mainittujen tuotteiden lisäksi kuulua myös
muita tuotteita.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 30/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
naisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista
suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja
hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon tarjousten ja
yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin
noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön satamaan ciftoimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri
toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet on poistettu,
maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena
on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi perustellut erot.
Nämä mukautukset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o
1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1051/2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 2 artiklan 2
kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä
tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan
perusteella.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 22,147 EUR/100 kg.

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä omi-

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 31/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
Egyptistä peräisin olevan riisin tuontitodistushakemuksista vuodeksi 2006 asetuksessa (EY)
N:o 955/2005 säädetyssä tariffikiintiössä
2 päivänä tammikuuta 2006 kello 13.00 ja jotka ovat
oikeutettuja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan
mukaisesti laskettavaan 100 prosentin tullinalennukseen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1785/2003 (1),
ottaa huomioon Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o
955/2005 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

(2)

On myös syytä olla myöntämättä enempää 100 prosentin tullinalennukseen oikeuttavia tuontitodistuksia vuodelle 2006.

(4)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemispäivänä, kun otetaan huomioon sen tarkoitus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(3)

CN-koodiin 1006 kuuluvaa riisiä koskevien, asetuksella (EY) N:o
955/2005 avatussa kiintiössä viimeistään 2 päivänä tammikuuta
2006 kello 13.00 jätettyjen ja komissiolle toimitettujen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten,
että haettavaan määrään sovelletaan vähennyskerrointa, joka
on 91,7077 prosenttia.

CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin komissiolle toimitetut
tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty 2 päivänä tammikuuta 2006 ennen kello 13.00, koskevat 67 593 tonnin määrää, ja tuotavissa oleva enimmäismäärä on 5 605
tonnia CN-koodiin 1006 kuuluvaa riisiä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-sopimuksen Tšekin tasavallan,
Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan,
Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan,
Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan (3) mukaisesti. Kyseinen pöytäkirja on neuvoston päätöksen 2005/89/EY (4) liitteenä.

2 artikla
CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin 2 päivästä tammikuuta 2006
kello 13.00 alkaen vuoden 2006 loppuun asti jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella ei enää myönnetä tuontitodistuksia asetuksella (EY) N:o 955/2005 avatussa kiintiössä.
3 artikla

Sen vuoksi on syytä vahvistaa vähennysprosentti tuontitodistushakemuksille, jotka on jätetty viimeistään

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

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

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

270, 21.10.2003, s. 96.
164, 24.6.2005, s. 5.
31, 4.2.2005, s. 31.
31, 4.2.2005, s. 30.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 32/2006,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,
tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006
välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(3)

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1254/1999 (1),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

1 artikla
1.
Jokainen 1 päivän ja 5 päivän tammikuun 2006 välisenä
aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään
kokonaisuudessaan.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä
tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan
vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään
saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien
lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

2.
Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa
6 802,347 tonnista jättää lupahakemuksia helmikuuta 2006
viiden ensimmäisen päivän ajan.

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn
naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 160, 26.6.1999,
muutettuna asetuksella
21.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 137, 28.5.1997,
muutettuna asetuksella
17.6.2004, s. 10).

s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270,
s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217,
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä tammikuuta 2006,
päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien
alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5795)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/8/EY)
set ovat virallisesti hyväksyneet kyseiset alkionsiirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta
1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti
sen 8 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30
päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä
92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda
alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.
Kanada ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että näihin luetteloihin tehtäisiin muutoksia niiden tietojen osalta
siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja
alkiontuotantoryhmistä.
Kanada ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja maiden eläinlääkintäviranomai-

(1) EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
(2) EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2005/774/EY (EUVL L 291, 5.11.2005,
s. 46).

(4)

Päätös 92/452/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen
mukaisesti.
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 14 päivästä tammikuuta 2006.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2006.
Komission puolesta
Markos KYPRIANOU

Komission jäsen
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LIITE
Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:
a) Poistetaan seuraavat Kanadan alkionsiirtoryhmiä koskevat rivit:
”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”

b) Lisätään seuraavat Kanadaa koskevat rivit:
”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”

c) Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E71 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E71

E71
(FIV)

Gencor
RR 5
Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie
Dr Everett Hall”
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d) Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E593 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E593

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

Dr R. Davis”

e) Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E607 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

f)

E607

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

Dr Chris Urquhart”

Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E661 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E661

E661
(FIV)

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

Dr Roger Sauvé
Dr Guy Massicotte”

g) Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E728 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E728

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

Dr Jack Reeb”

h) Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E764 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

i)

E764
(FIV)

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

Dr R. J. McAllister
Dr R. E. Janzen”

Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E827 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

j)

E764

E827

E827
(FIV)

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

Dr Richard Landry
Dr Raymond Houde”

Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E885 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E885

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

Dr Martin Wenkoff”

k) Korvataan Kanadan alkionsiirto- ja -tuotantoryhmää nro E933 koskeva rivi seuraavasti:
”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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Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E1033 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E1033

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

Dr Barbara St-Pierre”

m) Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E1142 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E1142

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

Dr Raynald Dupras”

n) Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro NSET002 koskeva rivi seuraavasti:
”CA

E1551

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

Dr Darryl P. Ward”

o) Poistetaan seuraavat Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmiä koskevat rivit:
”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

—

11.1.2006

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”

—

p) Lisätään seuraava Amerikan yhdysvaltoja koskeva rivi:
”US

05GA115
E835

Bickett Genetics
455 Brotherton Lane
Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q) Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 93WI060 koskeva rivi seuraavasti:
”US

93WI060
E857

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

Dr Byron W. Williams”

r) Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 96OR085 koskeva rivi seuraavasti:
”US

96OR085
E1090

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

Dr Gregory J. K. Garcia”

s) Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 99MI105 koskeva rivi seuraavasti:
”US

t)

99MI105
E4

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

Dr Jeffrey Adams”

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 92WI057 koskeva rivi seuraavasti:
”US

91WI057
E631

VRS Inc.
3559 Pioneer Rd
Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u) Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91WI045 koskeva rivi seuraavasti:
”US

91WI045
E655

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

Dr Chris Keim
Dr Dan Hornickel”

