
A BIZOTTSÁG 442/2008/EK RENDELETE

(2008. május 22.)

az 1529/2007/EK rendelettel a 2008. májustól alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében
történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz-
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö-
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Cariforum-térséghez tartozó államokból, illetve a
tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre
vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelé-
séről szóló, 2007. december 21-i 1529/2007/EK bizottsági
rendeletre (3) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1529/2007/EK rendelet a 2008. évre a Cariforum-
térséghez tartozó államokból származó rizsre 187 000
tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett éves behozatali
vámkontingenst (tételszám: 09.4219), a Holland Antil-
lákról és Arubáról származó rizsre 25 000 tonna hántolt-
rizs-egyenértékben kifejezett behozatali vámkontingenst
(tételszám: 09.4189) és a legkevésbé fejlett TOT-ból szár-
mazó rizsre 10 000 tonna hántoltrizs-egyenértékben
kifejezett behozatali vámkontingenst (tételszám:
09.4190) nyitott meg.

(2) Az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) és (2) bekezdé-
sében előírt kontingenseknél a második alidőszak a május
hónap.

(3) Az 1529/2007/EK rendelet 6. cikkének a) pontja szerinti
közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4219 tétel-
számú kontingens esetében az említett rendelet
2. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2008 május-
jának első hét napján benyújtott kérelmek a rendelke-
zésre álló, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyi-
séget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyén-
való az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási
együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali
engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4) A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá,
hogy a 09.4189 és 09.4190 tételszámú kontingensek
esetében az 1529/2007 rendelet 2. cikkének (1) bekez-
désével összhangban 2008 májusjának első hét napján
benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-
egyenértékben kifejezett mennyiségnél kisebb mennyi-
ségre vonatkoznak.

(5) Indokolt továbbá az 1529/2007/EK rendelet 4. cikkének
(1) bekezdésével összhangban meghatározni a következő
kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1529/2007/EK rendeletben említett, 09.4219 tétel-
számú kontingensekhez kapcsolódó, 2008 májusjának első hét
napján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélyké-
relmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében
meghatározott odaítélési együtthatóknak az igényelt mennyisé-
gekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak
ki.

(2) Az 1529/2007/EK rendeletben említett, 09.4219
09.4189 és 09.4190 tételszámú kontingensek keretében a
következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló mennyisé-
geket e rendelet melléklete határozza meg.
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rende-
lettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet. 2008.
szeptember 1-jétől az 1785/2003/EK rendelet helyébe az
1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 348., 2007.12.31., 155. o.



2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 22-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HUL 134/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.23.



MELLÉKLET

Az 1529/2007/EK rendelet alkalmazásában a 2008. májusi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő
alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

Származás/Termék Tételszám
A 2008. májusi

alidőszakra megállapított
odaítélési együttható

A 2008. szeptemberi
alidőszakra rendelkezésre

álló összmennyiség
(kg-ban)

A Cariforum-térséghez tartozó államok (az
1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdé-
sének a) pontja)

09.4219 96,24216 % 62 333 003

— KN-kód: 1006, a 1006 10 10 KN-kód
kivételével

TOT (az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének a) és b) pontja)

— KN-kód: 1006

a) Holland Antillák és Aruba: 09.4189 — (2) 22 260 871

b) Kevésbé fejlett TOT-ok: 09.4190 — (1) 10 000 000

(1) Erre az alidőszakra nem alkalmaznak elosztási együtthatót: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.
(2) Mivel a kérelmek a rendelkezésre álló mennyiségeknél alacsonyabb vagy azokkal megegyező mennyiségekre vonatkoznak, minden

kérelem elfogadható.
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