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VERORDENING (EG) Nr. 1809/2005 VAN DE COMMISSIE
van 4 november 2005
betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het
recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29
september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel
12, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Naar aanleiding van de door de Gemeenschap in het
kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde aangegane internationale verplichtingen (2), is het noodzakelijk om invoermogelijkheden te
creëren om een bepaalde hoeveelheid maïs in Portugal
in te voeren.
Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26
juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs
en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds (3), heeft de voor de uitvoering van de openbare
inschrijving vereiste aanvullende bepalingen vastgesteld.

(3)

Gezien de huidige behoeften van de Portugese markt,
moet een inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het bij invoer van maïs geldende recht worden
geopend.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor granen,

Artikel 1
1.
Voor de verlaging van het recht bij invoer, zoals bedoeld
in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003, van
maïs in Portugal wordt een openbare inschrijving gehouden.
2.
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1839/95 zijn van
toepassing voorzover in deze verordening niet anders is bepaald.
Artikel 2
De inschrijving blijft geopend tot en met 30 maart 2006. Tijdens de geldigheidsduur ervan wordt wekelijks een deelinschrijving gehouden waarvoor de hoeveelheden en de uiterste data
voor de indiening van de offertes in het bericht van inschrijving
worden vastgesteld.
Artikel 3
De in het kader van de onderhavige openbare inschrijving afgegeven invoercertificaten zijn 50 dagen geldig vanaf de datum
van afgifte, in de zin van artikel 10, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1839/95.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 november 2005.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL
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