
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 959/2006

z dnia 28 czerwca 2006 r.

zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 647/2006 dotyczącego wydawania pozwoleń na
przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni

roboczych kwietnia 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia
10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyn-
gentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (2),
w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2006 (3) ustala
redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają
ilości wnioskowane z tytułu transzy z kwietnia 2006 r.
i ilości przeniesione do transzy z lipca 2006 r.
w odniesieniu do kontyngentu na ryż bielony lub półbie-
lony objęty kodem CN 1006 30.

(2) W wyniku błędu administracyjnego jednego z państw
członkowskich ilość w ramach kontyngentu 09.4128
przeniesiona do transzy na lipiec 2006 r. nie odpowiada
ilości rzeczywistej.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 647/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt a) Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 647/2006
zastępuje się tabelą z Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2152/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005,
str. 30).

(3) Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 18.



ZAŁĄCZNIK

„a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie Numer porządkowy

Redukcja wyrażona
w procentach w odniesieniu

do transzy z kwietnia
2006 r.

Ilość przeniesiona do
transzy z lipca 2006 r.

(t)

Stany Zjednoczone Ameryki 09.4127 0 (1) 11 635

Tajlandia 09.4128 0 (1) 1 161,419

Australia 09.4129 0 (1) 531,5

Inne pochodzenie 09.4130 98,7985 0

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.”
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