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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1852/2006
zo 14. decembra 2006
týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia
(ES) č. 935/2006
treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3),
môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť,
že im nevyhovie.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),
a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES)
č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz
jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 935/2006 (2).
V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z
29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci
poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré

Článok 1
Ponukám doručeným od 8. do 14. decembra 2006 v rámci
výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle
nariadenia (ES) č. 935/2006 sa nevyhovuje.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2006
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) Ú. v. EÚ L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3) Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123,
27.4.2004, s. 50).

