
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1232/2007

z dnia 22 października 2007 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr
1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz

w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo-
nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń-
czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1
ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia
28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarzą-
dzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty
kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spoży-
wczych objętych kodem CN 1901 10 (3) ustanawia
szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków
oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu łamanego
w ramach kontyngentu o numerze porządkowym
09.4079.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia
22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na
przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (4) usta-
nawia szczegółowe przepisy dotyczące składania wnio-
sków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu
pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu
o numerze porządkowym 09.4517.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia
29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 doty-

czącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego
i sprowadzanego z Egiptu (5) ustanawia szczegółowe
przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania
pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu
o numerze porządkowym 09.4094.

(4) Z uwagi na dni wolne od pracy w 2007 r. należy usta-
nowić odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96,
(WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007
w odniesieniu do terminów składania wniosków
o pozwolenia na przywóz i wydawania tych pozwoleń,
w celu zapewnienia przestrzegania wielkości przedmioto-
wych kontyngentów.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit drugi rozpo-
rządzenia (WE) nr 2058/96 wnioski o pozwolenia na przywóz
ryżu łamanego w ramach kontyngentu o numerze porząd-
kowym 09.4079 nie mogą być składane, w odniesieniu do
2007 r., po dniu 17 grudnia 2007 r., godzina 13.00 czasu
obowiązującego w Brukseli.

2. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1964/2006 wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu
pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu
o numerze porządkowym 09.4517 nie mogą być składane,
w odniesieniu do 2007 r., po dniu 17 grudnia 2007 r., godzina
13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

3. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1002/2007 wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu
pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyn-
gentu o numerze porządkowym 09.4094 nie mogą być skła-
dane, w odniesieniu do 2007 r., po dniu 14 grudnia 2007 r.,
godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(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 276 z 29.10.1996, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 48).

(4) Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 19. Sprostowanie w Dz.U. L 47
z 16.2.2007, str. 15. (5) Dz.U. L 226 z 30.8.2007, str. 15.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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