
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 849/2011 

z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 742/2011 dotyczącego 
wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych 

rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2011 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 
10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na 
przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące 
o administrowaniu nimi ( 2 ), w szczególności jego art. 5 akapit 
pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Weryfikacja wykazała błąd w załączniku do rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 742/2011 ( 3 ) 
w zakresie ilości dostępnych dla podokresu wrzesień 
2011 r. w ramach kontyngentu na ryż bielony lub 
półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym 
mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
327/98, o numerze porządkowym 09.4119. 

(2) W związku z powyższym należy odpowiednio spros
tować rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 742/2011. 

(3) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą 
wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego 
opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 742/2011 w tabeli 
w pkt. „d) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty 
kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 327/98”, całkowite ilości dostępne 
w podokresie wrzesień 2011 r. dla kontyngentu o numerze 
porządkowym 09.4119 wynoszą: 

„Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2011 r. 
(w kg) 

0” 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
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