
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 190/2007

z dnia 23 lutego 2007 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1819/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE)
nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem

niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i produktów zbożowych

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. 9 ust. 2 oraz art. 18,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 oraz art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego
specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3) stanowi,
że pozwolenia na wywóz produktów wymienionych we
wspomnianym akapicie wydaje się w trzecim dniu robo-
czym po złożeniu wniosku, o ile w międzyczasie nie
podjęto specjalnych środków. Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1819/2004 (4) wprowadziło odstępstwo od

tego przepisu, aby uwzględnić sytuację zaopatrzeniową
na wspólnotowym rynku zbóż i ryżu w roku gospodar-
czym 2004/2005. W zastosowaniu tego odstępstwa
przedmiotowe pozwolenia wydawane są w dniu złożenia
wniosku, jeżeli kwota refundacji jest równa zeru.

(2) Biorąc pod uwagę, że sytuacja rynkowa uzasadniająca to
odstępstwo nie ma już miejsca, należy uchylić rozporzą-
dzenie (WE) nr 1819/2004.

(3) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii
w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1819/2004.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) 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).

(3) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398
z 30.12.2006, str. 1).

(4) Dz.U. L 320 z 21.10.2004, str. 13.


