
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 793/2005

z dnia 26 maja 2005 r.

w sprawie otwarcia specjalnego stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około
7 783 ton ryżu niełuskanego, znajdującego się od dawna w posiadaniu greckiej agencji

interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 75/91 (2) ustala proce-
dury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego przez
agencje interwencyjne.

(2) Grecka agencja interwencyjna od dawna przechowuje ryż
niełuskany. Na rynek wspólnotowy należy wprowadzić
ilość 7 783 ton wspomnianego ryżu. Sprzedaż ta
odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 75/91.

(3) Jednakże, biorąc pod uwagę długi okres przechowywania
i wynikający z tego spadek jakości produktu, właściwym
jest ustanowienie odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 75/91 i ustalenie minimalnej ceny
sprzedaży dla każdej odpowiedniej partii na podstawie
jej szczególnych cech zgodnie z przepisami
art. 2 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Komisji (EWG) nr
3597/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad
rachunkowości dla środków interwencyjnych obejmują-
cych skup, składowanie i sprzedaż produktów rolnych
przez agencje interwencyjne (3).

(4) Uwzględniając jakość i cechy ryżu wprowadzanego do
sprzedaży należy ustanowić przepisy, aby oferent mógł
ocenić jakość ryżu przed zgłaszaniem ofert. Należy
również uwzględnić, że przedstawione oferty muszą
dotyczyć całej partii.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Grecka agencja interwencyjna, zgodnie z warunkami ustalonymi
w rozporządzeniu (EWG) nr 75/91, przystępuje do specjalnego
stałego przetargu na odsprzedaż na wewnętrznym rynku około
7 783 ton ryżu niełuskanego, będącego w jej posiadaniu.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 75/91, obowiązujące minimalne ceny sprzedaży ustala
się następująco:

— Partia nr 1

Cena 84,00 EUR/t około 1 593 tony

Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 4

— Partia nr 2

Cena 50,00 EUR/t około 1 553 tony

Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 5

— Partia nr 3

Cena 74,00 EUR/t około 1 044 tony

Podmiot składujący: Megas Alexandros Abexe

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 5

— Partia nr 4

Cena 74,00 EUR/t około 1 571 tony

Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 7
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.
(2) Dz.U. L 9 z 12.1.1991, str. 15.
(3) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1392/97 (Dz.U. L 190
z 19.7.1997, str. 22).



— Partia nr 5

Cena 74,00 EUR/t około 790 tony

Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 8

— Partia nr 6

Cena 124,00 EUR/t około 1 075 tony

Podmiot składujący: Milloi Yiannitson Abee

Magazyn Kougioumgidou, 5,58100 Yannitsa – silos
nr 9.

Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 2 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 75/91, przedstawione oferty muszą doty-
czyć całej partii.

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 75/91 oferty są ustalane w odniesieniu do
rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta.

Artykuł 4

1. Ogłoszenie o przetargu zawiera przybliżony opis cech
jakościowych każdej partii ryżu wystawionej do sprzedaży na
podstawie wyników ostatnich przeprowadzonych analiz.

2. Ogłoszenie o przetargu przewiduje umożliwienie oferen-
towi dokonania wcześniejszej analizy cech jakościowych ryżu
będącego przedmiotem sprzedaży uściśla i podaje miejsce,
w którym towar jest przechowywany. Analiza powinna zostać
dokonana przez oferenta za pomocą próbki pobranej
w magazynie przed zgłoszeniem oferty.

3. W chwili pobrania towaru oferent nie może kwestio-
nować jakości i cech ryżu niełuskanego.

Artykuł 5

1. Termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu czę-
ściowym ustala się na 7 czerwca o godzinie 12 (czas
w Atenach).

2. Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym
upływa dnia 21 lipca o godzinie 12 (czas w Atenach).

3. Oferty należy składać w wymienionej poniżej greckiej
agencji interwencyjnej:

OPEKEPE
Acharnon Street 241
GR-10466 Athènes
Tel.: (30-210) 212 46 86 i 212 47 88
Faks: (30-210) 212 47 91.

Artykuł 6

W drodze odstępstwa od przepisów art. 19 rozporządzenia
(EWG) nr 75/91 grecka agencja interwencyjna informuje
Komisję drogą elektroniczną o sprzedanych ilościach i cenach
sprzedaży poszczególnych partii, najpóźniej we wtorek tygodnia
następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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