
A BIZOTTSÁG 981/2004/EK RENDELETE

(2004. május 14.)

a hosszú szemű előhántolt B rizs Réunion szigetére történő szállítására az 1878/2003/EK rende-
letben említett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995.
december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 10. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a rizs Réunionba történő szállítására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 1989. szeptember 6-i
2692/89/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 9.
cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1878/2003/EK bizottsági rendelet (3) pályázatot hirde-
tett meg a rizs Réunionba történő szállítása után járó
támogatásra.

(2) A 2692/89/EGK rendelet 9. cikke értelmében a benyúj-
tott ajánlatok alapján a Bizottság a 3072/95/EK rendelet
22. cikkében említett eljárás szerint olyan határozatot is
hozhat, hogy nem hirdet győztest az adott pályázat
vonatkozásában.

(3) Különös tekintettel a 2692/89/EGK rendelet 2. és 3.
cikkében említett kritériumokra, maximális támogatás
megállapítása nem indokolt.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1878/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás kere-
tében a Réunion szigetére szállított, az 1006 20 98 KN-kód
alá tartozó hosszú szemű előhántolt B rizs kivitele után járó
támogatásra 2004. május 10. és 13. között benyújtott ajánlatok
tekintetében a pályázat eredménytelenül zárult.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 15.-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 14.-án.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
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