
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1538/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 327/98 otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz
ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi

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,

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. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 327/98 (3)
ogranicza ważność pozwoleń na wywóz wydawanych
przez niektóre kraje trzecie na potrzeby wniosków
o wydanie pozwoleń na przywóz do roku obowiązy-
wania kontyngentu.

(2) Przepis ten stanowi ograniczenie administracyjne podle-
gające kompetencjom organów Wspólnoty, podczas gdy

za ważność pozwoleń i ich kontrolę odpowiedzialne są
głównie organy kraju wywozu. Utrzymanie przedmioto-
wego przepisu, jako warunku kwalifikowalności wniosku
o wydanie pozwolenia na przywóz, nie jest więc ani
uzasadnione, ani niezbędne. Należy go zatem usunąć.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 327/98.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 327/98 skreśla się akapit
trzeci.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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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 zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 797/2006. (Dz.U. L 144 z 31.5.2006,
str. 1).

(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).


