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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

11.6.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 989/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/2001 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
668/2001.

(6)

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 (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή 3 800 088 τόνων κριθής που κατέχει ο γερµανικός
οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Η Γερµανία πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση
του οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε αύξηση
κατά 499 361 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της
αγοράς, πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που
υπέβαλε η Γερµανία.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να προβούµε ευνοϊκά και χωρίς
καθυστέρηση στις τροποποιήσεις του καταλόγου των
περιοχών και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 4 299 449
τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από
τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 4 299 449 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
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 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
93 της 3.4.2001, σ. 20.
133 της 29.5.2003, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

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

Ποσότητα

1 592 818
399 022
2 307 609»

