
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1421/2006

z dnia 27 września 2006 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy
pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ze względu na międzynarodowe zobowiązania Wspól-
noty wynikające z wielostronnych negocjacji Rundy
Urugwajskiej (2) należy stworzyć warunki do przywozu
do Hiszpanii pewnej ilości kukurydzy.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia
26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kuku-
rydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy
do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do
przeprowadzenia przetargów.

(3) Mając na względzie aktualne potrzeby rynku w Hiszpanii,
należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozo-
wych na kukurydzę.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywo-
zowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywiezioną do Hiszpanii.

2. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastoso-
wanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie
stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 26 października 2006 r.
W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygod-
niowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone
są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego prze-
targu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania,
w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.
(3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249
z 24.9.2005, str. 6).


