
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 830/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w odniesieniu do przywozu zbóż oraz ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 24 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 (3), które
wprowadziło nadzwyczajne środki handlowe dla krajów
i terytoriów uczestniczących lub powiązanych
z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej,
zezwala na przywóz zbóż oraz ryżu pochodzących
z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz obszarów celnych
Czarnogóry, Serbii lub Kosowa, bez ograniczeń ilościo-
wych oraz przy zwolnieniu od opłat celnych.

(2) Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003
z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegó-
łowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz
i wywóz zbóż i ryżu (4) stanowi, że państwa członkow-
skie powiadamiają Komisję o wnioskach o wydanie
pozwolenia na przywóz lub na wywóz. Nie wymaga
się wskazania w tych powiadomieniach pochodzenia
zbóż innych niż pszenica zwyczajna.

(3) W celu zapewnienia ścisłej kontroli nad przywozem
zbóż oraz ryżu państwa członkowskie powinny powia-
damiać o pochodzeniu określonym na pozwoleniach
przywozowych w przypadku wszystkich rodzajów
zboża oraz ryżu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1342/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, ust. 2 otrzymuje
następujące brzmienie:

„2. W związku z wydanymi pozwoleniami na przywóz
państwa członkowskie przekazują codziennie informację
o ilościach objętych pozwoleniami według pochodzenia
i kodów produktów, a w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej
według klasy jakości. Pochodzenie wskazuje się również
w powiadomieniach o pozwoleniach na przywóz ryżu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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