
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 38/2008

z dnia 17 stycznia 2008 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych
rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 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 1529/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw,
które są częścią regionu CARIFORUM, oraz z krajów
i terytoriów zamorskich (KTZ) (3), w szczególności jego
art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1529/2007 otworzyło na rok
2008 roczny kontyngent taryfowy na przywóz 187 000
ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego,
pochodzącego z państw stanowiących część regionu
CARIFORUM (numer porządkowy 09.4219), kontyngent
taryfowy na przywóz 25 000 ton ryżu wyrażonego
w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z Antyli
Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189),
oraz kontyngent taryfowy na przywóz 10 000 ton ryżu
wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzą-
cego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy
09.4190).

(2) W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007,
pierwszym podokresem jest styczeń.

(3) Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 6 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 1529/2007 wynika,
że w odniesieniu do kontyngentu o numerze porząd-
kowym 09.4219 wnioski złożone w ciągu pierwszych
siedmiu dni stycznia 2008 r., zgodnie z art. 2 ust. 1
wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości
wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego 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
danego kontyngentu.

(4) Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika,
że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porząd-
kowych 09.4189, 09.4190 wnioski złożone w ciągu
pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r., zgodnie z art. 2
ust. 1 rozporządzenia 1529/2007, odnoszą się do ilości
wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego mniejszej niż
ilość dostępna.

(5) Należy również ustalić ilości dostępne w następnym
podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie
z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyn-
gentem o numerze porządkowym 09.4219, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007, złożone w ciągu pierw-
szych siedmiu dni stycznia 2008 r., stanowią podstawę do
wydania pozwoleń na ilości, o które wnioskowano, pomnożone
przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniej-
szego rozporządzenia.

2. Ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach
porządkowych 09.4219, 09.4189 i 09.4190, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007, w następnym podok-
resie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 zastępuje
się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 września 2008 r.

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

(3) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 155.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2008 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 ramach podokresu obowiązywania kontyngentu styczeń 2008 r.
oraz ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1529/2007

Pochodzenie/produkt Numer porządkowy
Współczynnik przydziału
na podokres styczeń

2008 r.

Ilości dostępne
w podokresie maj

2008 r.
(w kg)

Państwa stanowiące część regionu CARIFORUM
(art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1529/2007)

09.4219 80,286290 % 62 334 003

— kody CN 1006, z wyjątkiem kodu CN
1006 10 10

KTZ (art. 1 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia
(WE) nr 1529/2007)

— kod CN 1006

a) Antyle Holenderskie i Aruba: 09.4189 — (2) 15 942 363

b) mniej rozwinięte KTZ: 09.4190 — (1) 6 667 000

(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.
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