
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 60/2008

z dnia 24 stycznia 2008 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/1998 w odniesieniu do podziału na
podokresy w roku 2008 kontyngentu taryfowego na przywóz ryżu bielonego i półbielonego

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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia
10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty
celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego (3) oraz stano-
wiące o administrowaniu nimi przewiduje podział na
podokresy kontyngentów przewidzianych w jego art. 1
w celu rozłożenia przywozu ryżu w ciągu roku.

(2) Z uwagi na zakłócenia w przywozie do Wspólnoty ryżu
pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które
miały miejsce w 2006 i 2007 r., w następstwie poja-
wienia się na rynku amerykańskim ryżu zanieczyszczo-
nego przez ryż genetycznie zmodyfikowany, zwany
„LL RICE 601”, kontyngent 38 721 ton ryżu bielonego
albo półbielonego pochodzący z tego kraju, stanowiący
część kontyngentu przywozowego wynoszącego 63 000
ton ryżu bielonego albo półbielonego przewidzianego
w rozporządzeniu (WE) nr 327/98 nie mógł zostać
wykorzystany w całości w 2007 r. w odniesieniu do
przywozu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki.

(3) Z uwagi na fakt, że Stany Zjednoczone Ameryki są
zwyczajowym dostawcą ryżu do Wspólnoty, należy
zezwolić w najwcześniejszym możliwym terminie na
ponowny przywóz ryżu pochodzącego z tego kraju.
W tym celu należy zmienić na rok 2008 podział na
podokresy całkowitego kontyngentu przywozowego
ryżu bielonego i półbielonego w wysokości 63 000 ton
i przewidzieć dodatkowy podokres w lutym dla kontyn-

gentu ryżu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki i w ramach tego kontyngentu dokonać przenie-
sienia z podokresów obejmujących kwiecień i lipiec
2008 r. na podokres obejmujący luty 2008 r. wystarcza-
jącej ilości dla osiągnięcia przewidzianego celu, bez
zakłócania sytuacji na rynku wspólnotowym
i przywozu pochodzącego z innych krajów oraz
w ramach całkowitego limitu rocznego w wysokości
38 721 ton przewidzianego dla tego kontyngentu.

(4) Z powodu wspomnianych zakłóceń w przywozie pewne
świadectwa wywozowe nie mogły zostać wykorzystane
w 2007 r. Należy więc pozwolić na ich wykorzystanie
w 2008 r.

(5) Należy zatem dokonać odstępstwa od rozporządzenia
(WE) nr 327/98 w 2008 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W roku 2008 ilość w wysokości 38 721 ton ryżu bielo-
nego albo półbielonego z kodem NC 1006 30, należącego do
kontyngentu z numerem porządkowym 09.4127, pochodzą-
cego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i zawartego
w pkt a) załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 327/98,
zostaje rozłożona zgodnie z załącznikiem do niniejszego roz-
porządzenia.

2. Świadectwa wywozowe przewidziane w art. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 327/98, wydane w 2007 r. przez kraje trzecie
wymienione w tym artykule, mogą być wykorzystane wobec
wniosków o świadectwa przywozowe złożone na rok kontyn-
gentowy 2008.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.
(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1).
(3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1538/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007,
s. 49).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Rozłożenie na podokresy w 2008 r. kontyngentu w wysokości 63 000 ton ryżu bielonego albo półbielonego przewi-
dzianego w art. 1 ust. 1 pkt a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Kraj pochodzenia Ilość
w tonach

Numer
porządkowy

Podokresy (ilość w tonach)

styczeń luty kwiecień lipiec wrzesień październik

Stany Zjednoczone
Ameryki

38 721 09.4127 9 681 13 813 10 151 5 076 —

Tajlandia 21 455 09.4128 10 727 5 364 5 364 —

Australia 1 019 09.4129 0 1 019 — —

Inne pochodzenie 1 805 09.4130 0 1 805 — —

Wszystkie kraje 09.4138 (1)

Razem 63 000 — 20 408 13 813 18 339 10 440 —

(1) Nadwyżka ilości niewykorzystanych z poprzednich podokresów, opublikowana w rozporządzeniu Komisji.
Ilości zmienione na rok 2008 dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki i całkowitych wielkości dla poszczególnych podokresów.
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