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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 863/2003,
annettu 19 päivänä toukokuuta 2003,
pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta Kreikan, Italian ja Ranskan interventioelinten hallussa
olevan riisin jälleenmyymiseksi yhteisön sisämarkkinoilla rehuna käytettäväksi annettujen
asetusten (EY) N:o 1939/2001, (EY) N:o 1940/2001 ja (EY) N:o 346/2003 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen 8
artiklan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 75/91 (3) vahvistetaan
interventioelinten hallussaan pitämän paddy- eli raakariisin myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset.
Komission asetuksessa (EY) N:o 1939/2001 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
357/2003 (5), komission asetuksessa (EY) N:o 1940/
2001 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 357/2003, ja komission asetuksessa
(EY) N:o 346/2003 (7) säädetyissä tarjouskilpailuissa
myyntiin saatettuja määriä ei myyty kokonaisuudessaan.
Tämän vuoksi on syytä avata uudet tarjouskilpailut.
Talouden toimijoiden oikeuksien turvaamiseksi uudet
tarjouskilpailut olisi avattava sen jälkeen, kun edelliset
tarjouskilpailut on päätetty.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetukset (EY) N:o 1939/2001 ja (EY) N:o 1940/
2001 seuraavasti:
Korvataan 5 artiklan 1 kohdassa oleva päivämäärä ”17 päivä
lokakuuta 2001” päivämäärällä ”4 päivä kesäkuuta 2003”.
Korvataan 5 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”3.
Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy 30 päivänä heinäkuuta 2003 klo 12.00 (Brysselin aikaa).”
2 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 346/2003 seuraavasti:
Korvataan 5 artiklan 1 kohdassa oleva päivämäärä ”5 päivä
maaliskuuta 2003” päivämäärällä ”4 päivä kesäkuuta 2003”.
Korvataan 5 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”3.
Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy 30 päivänä heinäkuuta 2003 klo 12.00 (Brysselin aikaa).”
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 22 päivästä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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