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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 155/2005
av den 28 januari 2005
om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från
ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004
i förordning (EG) nr 1785/2003 besluta att inte fullfölja
anbudsförfarandet.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), särskilt artikel 5.3 i denna,

(3)

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2
och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4)

Förvaltningskommitén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89
av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion (2), särskilt artikel 9.1 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 24
till och med den 27 januari 2005 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå
för leverans av långkornigt råris B under KN-nummer
1006 20 98 avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG)
nr 2033/2004, skall inte fullföljas.

(1)

Genom
kommissionens
förordning
(EG)
nr
2033/2004 (3) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av
ris till Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och i
enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 26.2

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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