
A BIZOTTSÁG 2033/2004/EK RENDELETE

(2004. november 26.)

a Réunion szigetére szállított előhántolt, hosszú szemű B rizs után járó támogatás meghatározásáról
szóló pályázati eljárás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Réunion sziget ellátási mérlegét vizsgálva fény derült arra,
hogy a rizskínálat terén hiány mutatkozik. Tekintettel a
rizs közösségi piaci kínálatára lehetővé kell tenni Réunion
szigetének a közösségi piacról való ellátását, az ottani
fogyasztásra szánt rizsszállítmányokhoz nyújtott támo-
gatás útján. Réunion szigetének sajátos körülményei
megalapozottá teszik az odaszállítandó mennyiségek
korlátozását, és következésképpen a támogatás össze-
gének pályázat útján történő megállapítását.

(2) Le kell szögezni, hogy a rizs Réunionba történő kivitelére
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
1989. szeptember 6-i 2692/89/EGK bizottsági ren-
delet (2) alkalmazandó a jelen pályázati eljárás tekinte-
tében.

(3) Az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i
2808/98/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikkének értel-
mében a közös agrárpolitikával kapcsolatos jogszabály
alapján szervezett pályázati eljárások keretében benyújtott
ajánlatok összegeit euróban kell kifejezni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Pályázati eljárás nyílik az 1785/2003/EK rendelet 5. cikk
(1) bekezdésében meghatározott támogatásösszegének megálla-
pítására az 1006 20 98 KN-kódszám alá tartozó előhántolt,

hosszú szemű B rizs Réunion szigetre való kiviteléhez.

(2) A pályázati eljárás 2005. június 23-ig nyitott. A pályázati
eljárás időtartama alatt rendszeres jelleggel pályázatok kiírására
kerül sor, melyekre az ajánlatok benyújtásának határideje a
pályázati felhívás hirdetményében kerül megállapításra.

(3) A pályázat a 2692/89/EGK rendelet és e rendelet rendel-
kezéseinek megfelelően zajlik.

2. cikk

Az ajánlatot csak abban az esetben lehet elfogadni, ha az lega-
lább 50 tonna, legfeljebb 3 000 tonna leszállítandó mennyiségre
vonatkozik.

3. cikk

A 2692/89/EGK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
említett biztosíték tonnánként 30 euró.

4. cikk

Az e pályázat alapján kiadott, a támogatásról szóló dokumen-
tumokat az érvényességi idejük meghatározása szempontjából
úgy kell tekinteni, mintha azokat a pályázat benyújtásának
napján állították volna ki.

5. cikk

A benyújtott ajánlatoknak, a tagállamok közvetítésével, legké-
sőbb a pályázati hirdetmény szerinti ajánlattételi határidő lejárta
után másfél órával be kell érkezniük a Bizottsághoz. Az ajánla-
tokat a mellékletben található minta szerint kell eljuttatni.

Ajánlatok hiányában a tagállamok az előző albekezdésben
ismertetett határidőn belül értesítik erről a Bizottságot.

6. cikk

(1) A benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az
1785/2003/EK rendelet 26. cikke (2) bekezdésében említett
eljárás szerint határoz:

— vagy a maximális támogatás megállapításáról,

— vagy arról, hogy nem hirdet győztest az adott pályázati
felhívás vonatkozásában.
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(2) A maximális támogatás összegének megállapítása esetén a
pályázat nyertese(i) az(ok) az ajánlattevő(k), aki(k)nek ajánlata
nem haladja meg a támogatás maximumát.

7. cikk

Az első rendszeres jellegű pályázati felhívás tekintetében az
ajánlattételi határidő 2004. december 16-án, brüsszeli idő
szerint 10.00 órakor jár le.

Az ajánlatok benyújtásának végső határideje: 2005. június 23.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. november 26-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A Réunionra szállított előhántolt, hosszú szemű B rizs után járó támogatás meghatározására vonatkozó pályázati
eljárás

Az ajánlatok benyújtási határideje: .......................................................................................................................................... (dátum/óra)
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