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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1809/2005
av den 4 november 2005
om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje
land
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med de gemensamma internationella åtagandena inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (2), är det nödvändigt att skapa
förutsättningar för Portugal att importera en viss kvantitet majs.
I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26
juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad
gäller de särskilda ordningarna för import av respektive
majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3),
fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Portugal för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av
importtullarna för majs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

1.
Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel
10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till
Portugal.
2.
Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så
länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något
annat.
Artikel 2
Anbudsförfarandet är öppet till den 30 mars 2006. Under
denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin
om anbudsförfarande.
Artikel 3
De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i femtio dagar från och med dagen för
utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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