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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 690/2005
2005 m. balandžio 29 d.
nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai
kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Taikant pirmiau nurodytus kriterijus dabartinei padėčiai
ryžių rinkoje, reikėtų nustatyti didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką, kurios dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į
jo 14 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2032/2004
pradėtas
konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.
(3),

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75
5 straipsnyje
numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus
Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio
2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti nustatyti
didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką. Pastarąją nustatant visų pirma privaloma atsižvelgti į Reglamento (EB)
Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus. Konkurso laimėtojais skelbiami visi konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus didžiausiai eksporto
grąžinamajai išmokai arba yra už ją mažesnis.

1 straipsnis
Remiantis 2005 m. balandžio 25–28 d. pagal Reglamente (EB)
Nr. 2032/2004 numatytą konkursą pateiktomis paraiškomis,
yra nustatoma didžiausia grąžinamoji išmoka už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis –
57,00 eurai už toną.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 29 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė
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