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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/2005
ze dne 29. dubna 2005,
kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích
zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 2032/2004
(3)

Použití výše uvedených kritérií na současnou situaci na
trhu dané rýže vede ke stanovení maximální vývozní
náhrady ve výši uvedené v článku 1.

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne
29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména
na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro obiloviny,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2004 (2) bylo zahájeno
nabídkové řízení na vývozní náhrady pro rýži.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise(EHS) č. 584/75 (3), může
Komise na základě předložených nabídek a v souladu
s postupem uvedeným v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES)
č. 1785/2003 rozhodnout o stanovení maximální
vývozní náhrady. Při stanovení této náhrady je nutné
přihlédnout ke kritériím uvedeným v článku 14 nařízení
(ES) č. 1785/2003. Vyberou se nabídky všech uchazečů,
které se rovnají maximální vývozní náhradě nebo jsou
nižší.

Článek 1
Na základě nabídek předložených mezi dny 25. až 28. dubna
2005 v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES)
č. 2032/2004 se maximální vývozní náhrada pro celoomletou
dlouhozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích
zemí stanoví na 57,00 EUR/t.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 29. dubna 2005.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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