
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 527/2005

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego
długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

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. 5 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2692/89
z dnia 6 września 1989 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wysyłek ryżu do Réunion (2), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg dotyczący dopłat do wywozu ryżu do Réunion
został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr
2033/2004 (3).

(2) Zgodnie z postanowieniami art. 9 rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2692/89, na podstawie złożonych
ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003,
podjąć decyzję o zaniechaniu przetargu.

(3) Biorąc w szczególności pod uwagę kryteria przewidziane
w art. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2692/89, nie
należy przystępować do ustalania maksymalnej dopłaty.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań wobec ofert złożonych
w okresie od dnia 28 do 31 marca 2005 r. w ramach przetargu
na dopłaty do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu
B o kodzie CN 1006 20 98 do Réunion, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 2033/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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