
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1123/2007

z dnia 27 września 2007 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych
rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2007 r.

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 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia
10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na
przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące
o administrowaniu nimi (3), w szczególności jego art. 5 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 327/98 otworzyło niektóre
kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego
i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pocho-
dzenia i w podziale na podokresy zgodnie
z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia.

(2) Podokres we wrześniu jest czwartym podokresem dla
kontyngentu przewidzianego w art. 1 ust. 1 lit. a) rozpo-
rządzenia (WE) nr 327/98 i trzecim podokresem dla
kontyngentów przewidzianych w lit. d) tego ustępu
i pierwszym podokresem dla kontyngentu przewidzia-
nego w lit. e) tego ustępu.

(3) Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że
w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządko-
wych 09.4130 09.4117, 09.4118, 09.4119 i 09.4168
wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni robo-
czych września 2007 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymie-

nionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większej
niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości
pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie
współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do
ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla
danych kontyngentów.

(4) Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że
w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządko-
wych 09.4127, 09.4128, 09.4129 i 09.4112 wnioski
złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych
września 2007 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 327/98, odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość
dostępna lub równej ilości dostępnej.

(5) Ilości niewykorzystane dla podokresu wrzesień
w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządko-
wych 09.4127, 09.4128 i 09.4129 zostają przeniesione
do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4138 na
następny podokres obowiązywania kontyngentu zgodnie
z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 327/98.

(6) Należy zatem ustalić w odniesieniu do kontyngentów
o numerach porządkowych 09.4138 i 09.4168 całko-
wite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązy-
wania kontyngentu zgodnie z art. 5 akapit pierwszy
rozporządzenia (WE) nr 327/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyn-
gentami o numerach porządkowych 09.4130, 09.4117,
09.4118, 09.4119 i 09.4168, o których mowa w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 327/98, złożone w ciągu pierwszych dzie-
sięciu dni roboczych września 2007 r., stanowią podstawę do
wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono
wnioski, pomnożone przez współczynniki przydziału ustalone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów
o numerach porządkowych 09.4138 i 09.4168, o których
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, w następnym podok-
resie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,
str. 48).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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ZAŁĄCZNIK

Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu wrzesień 2007 r., oraz ilości dostępne
w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98:

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
Współczynnik przydziału
na podokres wrzesień

2007 r.

Całkowite ilości dostępne
w podokresie październik

2007 r.
(kg)

Stany Zjednoczone Ameryki 09.4127 — (2)

Tajlandia 09.4128 — (2)

Australia 09.4129 — (2)

Inne pochodzenie 09.4130 83,630141 %

Wszystkie kraje 09.4138 16 206 129

b) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy Współczynnik przydziału na
podokres wrzesień 2007 r.

Tajlandia 09.4112 — (2)

Stany Zjednoczone Ameryki 09.4116 — (3)

Indie 09.4117 19,261642 %

Pakistan 09.4118 33,333333 %

Inne pochodzenie 09.4119 20,000000 %

Wszystkie kraje 09.4166 — (3)

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE)
nr 327/98:

Pochodzenie Numer porządkowy
Współczynnik przydziału
na podokres wrzesień

2007 r.

Całkowite ilości dostępne
w podokresie październik

2007 r.
(kg)

Wszystkie kraje 09.4168 1,505425 % 0

(1) Współczynnik przydziału nie ma zastosowania dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.
(2) Wnioskowane ilości są mniejsze niż ilości dostępne lub równe im: wszystkie wnioski mogą zatem zostać zaakceptowane.
(3) Brak ilości dostępnej dla tego podokresu.
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