
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1640/2004

z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia
10 grudnia 2001 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji
taryfowych na okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia
2004 r. (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2002 z
dnia 31 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwie-
rania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na ryż pocho-
dzący z krajów najmniej rozwiniętych na lata gospodarcze od
2002/2003 do 2008/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust.
2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1401/2002 otworzyło na rok
gospodarczy 2004/2005 kontyngent taryfowy w ilości
3 828 ton wyrażonych w ekwiwalencie ryżu łuskanego.

(2) Ilości, dla których wnioski zostały złożone, przekraczają
dostępną ilość. Należy więc ustalić redukcję, wyrażoną w
procentach, stosowaną w odniesieniu do wnioskowanych
ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu
pochodzącego z krajów najmniej rozwiniętych, o których mowa
w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2501/2001, przedłożonych w
czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2004 r. w
zastosowaniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1401/2002 i przekazanych Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1
tego rozporządzenia, pozwolenia są wydawane dla ilości zgło-
szonych w przedłożonych wnioskach, podlegających zastoso-
waniu redukcji wynoszącej 91,8620%.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 września 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
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(1) Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 905/2004 (Dz.U. L 163
30.4.2004, str. 45).

(2) Dz.U. L 203 z 1.8.2003, str. 42.


