
A BIZOTTSÁG 1044/2003/EK RENDELETE

(2004. május 27.)

a zab exportjára az 1814/2003/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott
ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés
nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén
hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi
rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapítá-
sáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rende-
letre (2), és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos, Finnországban és
Svédországban foganatosítandó különleges intervenciós intézke-
désről szóló, 2003. október 15-i 1814/2003/EK bizottsági
rendeletre (3), és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) Az 1814/2003/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a
Finnországban és Svédországban termelt és a Finnor-
szágból és Svédországból – Bulgária, Ciprus, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország,
a Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia és Szlovénia
kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó
zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2) Az 1814/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban, a
benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1766/92/
EGK rendelet 23. cikkében szabályozott eljárás szerint
dönthet úgy, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.

(3) Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet
1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális
export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4) Az e rendeletben foglalt rendelkezések összhangban
vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A zab export-visszatérítésére vonatkozóan az 1814/2003/EK
rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2004.
május 21. és 27. között benyújtott ajánlatok nem kerülnek
elbírálásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 28-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004 május 27-én.
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