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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

29.1.2005.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 155/2005
(2005. gada 28. janvāris)
par iesniegtajiem piedāvājumiem Regulā (EK) Nr. 2033/2004 minētā konkursa ietvaros attiecībā uz
subsīdiju lobītu garengraudu B rīsu sūtījumiem uz Reinjonas salu
iesniegtajiem piedāvājumiem, var
noraidīt visus piedāvājumus.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

pieņemt lēmumu

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās
5. panta 3. punktu,

(3)

Ievērojot kritērijus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr.
2692/89 2. un 3. pantā, maksimālās subsīdijas nav jānosaka.

ņemot vērā Komisijas 1989. gada 6. septembra Regulu (EEK)
Nr. 2692/89 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem, kas
piemērojami rīsu izvedumiem uz Reinjonu (2), un jo īpaši tās
9. panta 1. punktu,

(4)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās
priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

tā kā:
(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2033/2004 (3) tika atklāts
piedāvājumu konkurss attiecībā uz tādu rīsu izvedumu
subsidēšanu, kuru paredzētais galamērķis ir Reinjonas
sala.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2692/89 9. pantam Komisija,
piemērojot procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr.
1785/2003 26. panta 2. punktā, un pamatojoties uz

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Tiek noraidīti piedāvājumi, kas laikā no 2005. gada 24. līdz 27.
janvārim iesniegti atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 2033/2004 paredzētajam konkursam attiecībā uz subsīdijām, kas maksājamas par
lobītu garengraudu B rīsu ar KN kodu 1006 20 98 izvedumiem
uz Reinjonas salu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 28. janvārī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL
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