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Komunikat Komisji dotyczący dostępnej ilości dla podokresu maj 2010 r. w ramach niektórych 
kontyngentów otwartych przez Unię Europejską na produkty w sektorze ryżu 

(2010/C 50/01) 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzą
cego z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) ( 1 ). Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone 
w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2010 r. na kontyngenty o numerze porządkowym 09.4189 
i 09.4190 obejmują ilość mniejszą niż dostępna, wyrażoną w ekwiwalencie ryżu łuskanego. 

Zgodnie z art. 7 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 ( 2 ) ilości, na które nie 
zostaną złożone wnioski, zostają dodane do redystrybucji w kolejnym podokresie. 

Zgodnie z art. 1 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1274/2009, ilości dostępne na kolejny 
podokres ogłaszane są przez Komisję przed 25. dniem ostatniego miesiąca trwającego podokresu. 

W efekcie całkowite ilości dostępne w podokresie maj 2010 r. w ramach kontyngentów o numerach 
porządkowych 09.4189 i 09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1274/2009, ustalone 
zostały w załączniku do niniejszego zawiadomienia.
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( 1 ) Dz.U. L 344 z 23.12.2009, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.



ZAŁĄCZNIK 

Ilości dostępne w następującym podokresie na mocy rozporządzenia (UE) nr 1274/2009 

Pochodzenie Numer porządkowy 

Wnioski o wydanie 
pozwolenia na przywóz 

złożone na podokres 
styczeń 2010 

Całkowite ilości dostępne 
w podokresie maj 2010 (w kg) 

Antyle Holenderskie i Aruba 09.4189 ( 1 ) 16 482 000 

Najsłabiej rozwinięte KTZ 09.4190 ( 2 ) 6 667 000 

( 1 ) Wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne: wszystkie wnioski mogą zatem zostać przyjęte. 
( 2 ) Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.
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