
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1044/2004

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1814/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia
30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie
przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków
podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku
zbóż (2), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2003 z
dnia 15 pazdziernika 2003 r. w sprawie specjalnych środków
interwencyjnych dla zbóż w Finlandii i Szwecji, w odniesieniu
do roku gospodarczego 2003/2004 (3), w szczególności jego
art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg na refundację wywozową dla owsa wyproduko-
wanego w Finlandii i Szwecji z przeznaczeniem na
wywóz z Finlandii i Szwecji do wszystkich krajów trze-
cich z wyłączeniem Bułgarii, Cypru, Estonii, Węgier,
Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii,
Słowacji oraz Słowenii został ogłoszony na mocy rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1814/2003.

(2) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1814/2003, na
podstawie przekazanych ofert Komisja może, w myśl
procedury przewidzianej w art. 23 rozporządzenia
(EWG) nr 1766/92, postanowić o wstrzymaniu prze-
targu.

(3) Biorąc pod uwagę w szczególności czynniki, o których
mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest
wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert prze-
kazanych w dniach od 21 do 27 maja 2004 r. w ramach
przetargu na refundację wywozową dla owsa, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1814/2002.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja
2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2004 roku.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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