
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1007/2005

z dnia 30 czerwca 2005 r.

ustalające należności przywozowe w odniesieniu do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 1
marca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2004
z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od
rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu
przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady
mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati (1),
w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie przekazanych przez właściwe władze infor-
macji Komisja stwierdza, że pozwolenia na przywóz ryżu
łuskanego objętego kodem CN 1006 20, z wyjątkiem
pozwoleń na przywóz ryżu Basmati, zostały wydane na
ilość 212 325 ton na okres od dnia 1 września 2004 r.
do dnia 28 lutego 2005 r. Zgodnie z art. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1549/2004 należność przywozowa za
ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, inny niż ryż
Basmati, musi zostać zmieniona. Zmiana ta musi
obowiązywać od dnia 1 marca 2005 r., aby uwzględnić
stosowanie tego dnia rozporządzenia (WE)
nr 1006/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1549/2004.

(2) Zważywszy że ustalenie mającej zastosowanie należności
musi nastąpić w terminie trzech dni od momentu wejścia
w życie rozporządzenia (WE) nr 1006/2005, niniejsze
rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie. Ze

względu na wsteczne ustalenie tej należności należy prze-
widzieć zwrot nadpłaconych należności na podstawie
zwykłego wniosku składanego przez zainteresowane
podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Należność przywozowa mająca zastosowanie do ryżu łuskanego
objętego kodem CN 1006 20 wynosi 42,50 EUR za tonę.

Artykuł 2

Kwoty należności przekraczające kwotę prawnie należną
uwzględnione od dnia 1 marca 2005 r. podlegają zwrotowi
lub umorzeniu.

W tym celu wzywa się zainteresowane strony do składania
wniosków zgodnie z przepisami art. 236 rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 (2) oraz z właściwymi przepisami
wykonawczymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (EWG)
nr 2454/93 (3)

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1006/2005 (patrz: 26 str. niniej-
szego Dziennika Urzędowego).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 837/2005 (Dz.U. L 139
z 2.6.2005, str. 1).


