
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 945/2006

z dnia 26 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania
systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 11a i 11c rozporządzenia (WE) nr 1785/2003
ustanawiają mechanizmy obliczania i okresowego usta-
lania należności przywozowych na przywóz ryżu łuska-
nego objętego kodem CN 1006 20 oraz ryżu bielonego
i półbielonego objętego kodem CN 1006 30.

(2) W celu uniknięcia zakłócenia funkcjonowania tych
mechanizmów przez niewłaściwe wnioski o pozwolenie
na przywóz, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1342/2003 (2) należy ustalić stawkę gwarancji dotyczącą
pozwoleń na przywóz ryżu łuskanego, ryżu bielonego
i półbielonego na wystarczająco wysokim poziomie.

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dodaje się lit. aa)
w następującym brzmieniu:

„aa) 30 EUR za tonę, w drodze odstępstwa od lit. a),
w odniesieniu do produktów objętych kodami CN
1006 20 i 1006 30 w przypadku pozwoleń na
przywóz.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 830/2006 (Dz.U. L 150
z 3.6.2006, str. 3).


