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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1302/2005
av den 9 augusti 2005
om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en
stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1060/2005 ändras på följande sätt:

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål
som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom
kommissionens
förordning
(EG)
nr
1060/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 30 000 ton vete som innehas av det slovakiska
interventionsorganet.

(3)

Slovakien har informerat kommissionen om att landets
interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i
anbudsinfordringen för export med 84 757 ton. Med
tanke på situationen på marknaden bör Slovakiens begäran bifallas.

(4)

Förordning (EG) nr 1060/2005 bör därför ändras.

Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Anbudsinfordringen skall avse maximalt 114 757 ton vete för
export till alla tredjeländer med undantag av Albanien, f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien
och Montenegro (*) och Schweiz.
___________
(*) Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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