
A BIZOTTSÁG 1730/2004/EK RENDELETE

(2004. október 4.)

a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs exportként történő értékesítésére vonatkozó
részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határidejére irányuló 1185/2004/EK

rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1) A német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs
exportként történő értékesítésére vonatkozó folyamatos
pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2004. június
25-i 1185/2004/EK bizottsági rendelet (2) 5. cikke előírja,
hogy a részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyúj-
tásának határideje egyes határidők kivételével csütörtö-
könként jár le.

(2) Mivel 2004. november 1-je és 2-a és december 30-a
a tagállamok többségében munkaszüneti nap, – közigaz-
gatási okokból, valamint a hatékony és eredményes
gazdálkodás végett – a 2004. november 4-i és a 2004.
december 30-i határidejű részleges pályázati felhívásokat
törölni kell.

(3) Ebből következően szükséges az 1185/2004/EK rendelet
módosítása.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1185/2004/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„2. Az ezt követő részleges pályázati felhívásokra az aján-
latok benyújtási határideje csütörtökönként (brüsszeli idő
szerint) 9 órakor jár le, 2004. július 22-e, 2004. augusztus
5-e, 2004. augusztus 19-e, 2004. szeptember 2-a, 2004.
november 4-e, 2004. december 23-a, 2004. december 30-a,
2005. március 24-e, 2005. május 5-e és 2005. május 26-a
kivételével.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. október 4-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o.
(2) HL L 227., 2004.6.26., 11. o. Az 1410/2004/EK rendelettel

(HL L 256., 2004.8.3., 13. o.) módosított rendelet.


