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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 989/2003
af 10. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 668/2001 for så vidt angår forøgelse af den mængde, der er til
rådighed for den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Forordning (EF) nr. 668/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig
artikel 5, og

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1630/2000 (4), er
der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra
interventionsorganerne.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2001 (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 937/2003 (6), blev
der åbnet en løbende licitation med henblik på eksport
af 3 800 088 t byg, som det tyske interventionsorgan
ligger inde med.

(3)

Tyskland har meddelt Kommissionen, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der
er til rådighed for licitationen med henblik på eksport,
med 499 361 t. I betragtning af markedssituationen bør
Tysklands anmodning imødekommes.

(4)

I betragtning af forøgelsen af den mængde, der er til
rådighed for licitationen, er det nødvendigt straks at
foretage ændringer i listen over oplagringssteder og
oplagrede mængder.

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 668/2001 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2
1.
Licitationen omfatter maksimalt 4 299 449 t byg, der
skal eksporteres til alle tredjelande undtagen Bulgarien,
Canada, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Mexico,
Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og
USA.
2.
De steder, hvor de 4 299 449 t byg er oplagret, er
nævnt i bilag I.«
2) Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
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BILAG
»BILAG I
(t)
Oplagringssted

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Mængde

1 592 818
399 022
2 307 609«

