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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1341/2004,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004,
kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen
avaamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen (2) osana tehdyssä maataloussopimuksessa yhteisö sitoutuu tuomaan tietyn määrän maissia Espanjaan.

1 artikla
1.
Toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun Espanjaan tuotavaa maissia koskevan
tullin alentamista koskeva tarjouskilpailu.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1839/95 säännöksiä on sovellettava,
jos ne eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.
2 artikla

Yksityiskohtaisten tullikiintiöiden soveltamisesta maissin
ja durran tuontia Espanjaan ja maissin tuontia Portugaliin
koskevien erityisjärjestelmien osalta 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
1839/95 (3) vahvistetaan säännöt koskien tarjouskilpailun
avaamista.

Tarjouskilpailu on avoinna 9 päivään syyskuuta 2004. Sen aikana toteutetaan viikoittaisia tarjouskilpailuja, joiden määrät ja
tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

Ottaen huomioon kolmansista maista Espanjaan tuotavan
maissin tuonnin jaksottumisen ja Espanjan markkinoiden
nykyiset tarpeet silmällä pitäen olisi avattava tarjouskilpailu, joka koskee maissin tuontitullin alentamista tässä
erityisessä tuontijärjestelmässä.

Näissä tarjouskilpailuissa annetut tuontitodistukset ovat voimassa 50 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1839/95 10 artiklan
4 kohdan mukaisesta antopäivästä.

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

4 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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