
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 133/2006

z dnia 26 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw
żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane

we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia
10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw
żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych orga-
nizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej
poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 (2) określa
szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów inter-
wencyjnych do wykorzystania jej przez osoby najbardziej
poszkodowane we Wspólnocie.

(2) W celu zapewnienia właściwej realizacji rocznego planu
dystrybucji na rok 2006, ustanowionego rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada
2005 r. przyjmującym plan podziału pomiędzy Państwa
Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy
2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbar-
dziej poszkodowane we Wspólnocie (3), należy dosto-
sować ustanowione terminy wycofania przetworów
mlecznych z zapasów interwencyjnych.

(3) Produkty, które mają zostać wycofane z zapasów inter-
wencyjnych w ramach planu rocznego mogą być dostar-
czane nieprzetworzone lub przetworzone do celów
produkcji środków spożywczych lub też mogą zostać
wycofane tytułem zapłaty za dostawę lub produkcję
środków spożywczych wprowadzonych do obrotu na
rynku wspólnotowym. W odniesieniu do dostawy ostat-
niego typu należy sprecyzować, jakie produkty
z zapasów interwencyjnych mogą zostać wycofane jako
zapłata za produkcję produktów zbożowych. Należy
zatem sprecyzować warunki zaproszeń do składania
ofert określone w art. 4 rozporządzenia (EWG)
nr 3149/92 dotyczącym organizowania dostaw
w Państwach Członkowskich.

(4) Ponieważ koszty transportu wewnątrzwspólnotowego
ponosi Wspólnota, w oparciu o koszty rzeczywiste
określone w drodze zaproszeń do składania ofert,
zwrot kosztów nie wymaga już przedstawiania zaświad-
czeń potwierdzających przebytą odległość.

(5) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92
w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE)
nr 1903/2004 (4) ustanawia, że okres realizacji planu
rocznego kończy się z dniem 31 grudnia. Należy
zatem odpowiednio dostosować termin przekazania
rocznych sprawozdań określony w art. 10 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 3149/92.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 3149/92.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opiniami zainteresowanych komitetów zarzą-
dzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3149/92 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 akapit trzeci dodaje się zdanie
w następującym brzmieniu:

„W przypadku masła, przyznanego Państwom Członkow-
skim w ramach planu rocznego na 2006 r., jeśli przydziały
obejmują ilości przekraczające 500 ton, 70 % ilości masła
należy wycofać z zapasów interwencyjnych do dnia 1 marca
2006 r.”;

2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit. b) po trzecim akapicie wprowadza się nastę-
pujący akapit:

„Podobnie w przypadku gdy zboża są niedostępne
w agencjach interwencyjnych, Komisja może zezwolić
na pobranie ryżu z zapasów interwencyjnych jako zapłatę
za dostawę zboża i produktów zbożowych zgromadzo-
nych na rynku.”;

b) w ust. 2 lit. a) w akapicie czwartym dodaje się następu-
jące zdanie:

„Podobnie w przypadku gdy dostawa dotyczy zbóż lub
produktów zbożowych w zamian za ryż wycofany
z zapasów interwencyjnych, w zaproszeniu do składania
ofert precyzuje się, że produktem do wycofania jest ryż
będący w posiadaniu agencji interwencyjnej.”;
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3) w art. 7 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje następujące
brzmienie:

„Z tego powodu wniosek o zwrot zawiera wszystkie
niezbędne zaświadczenia, w szczególności dokumenty doty-
czące zrealizowanego transportu.”;

4) w art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące
brzmienie:

„Państwa Członkowskie przekazują corocznie Komisji,
najpóźniej do dnia 30 czerwca, sprawozdanie z realizacji
planu na ich terytorium w poprzednim roku gospodar-
czym.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnęgo dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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