
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 646/2005

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2005 dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu
pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków
złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu

rozporządzenia (WE) nr 638/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003
z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 i decyzji
Rady 2001/822/WE w odniesieniu do uzgodnień mających
zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z Państw Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) oraz z krajów i terytoriów
zamorskich (KTZ) (1),w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Po sprawdzeniu ilości przydzielonych według kategorii
produktów z tytułu transzy ze stycznia 2001 r. okazało się,
że w jednym Państwie Członkowskim popełniono błąd przy
przydzielaniu. Błąd ten spowodował zmniejszenie ilości dostęp-

nych dla transzy z maja 2005 r., określonych w Załączniku do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 94/2005 (2). Należy zatem
odpowiednio zmienić wspomniane rozporządzenie w celu
uwzględnienia faktycznie złożonych wniosków dla transzy ze
stycznia 2001 r. oraz udostępnienia ich dla transzy z maja,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 94/2005 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3. (2) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 40.



ZAŁĄCZNIK

Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy ze stycznia 2005 r.,
oraz ilości przeniesione do następnej transzy

Pochodzenie/produkt
Redukcja wyrażona w procentach Ilość przeniesiona do transzy z maja

2005 r. (w tonach)

Antyle Nider-
landzkie i Aruba

mniej rozwinięte
KTZ

Antyle Nider-
landzkie i Aruba

mniej rozwinięte
KTZ

KTZ (art. 10 ust. 1 lit. a) i b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 638/2003)
— kod CN 1006

0 0 3 327,727 3 334

Pochodzenie/produkt Redukcja wyrażona
w procentach

Ilość przeniesiona do transzy
z maja 2005 r. (w tonach)

AKP (art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003)
— kody CN od 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20

i 1006 30

71,4487 —

AKP (art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 638/2003)
— kod CN od 1006 40 00

0 9 810
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