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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 693/2006
ze dne 4. května 2006,
kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením
dle nařízení (ES) č. 2094/2005
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu
s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního
snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

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

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2094/2005 Komise (2) bylo
vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení
dovozního cla u čiroku dováženého ze třetích zemí do
Španělska.
Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3)
Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným článkem 25 nařízení (ES) č. 1784/2003,
o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž
musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7
nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální
náhradě nebo je nižší.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V případě nabídek podaných v období od 28. dubna do
4. května 2006 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 2094/2005 se maximální snížení dovozního cla
u čiroku stanoví na 51,39 EUR/t pro maximální celkové množství 1 700 t.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 4. května 2006.
Za Komisi
J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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