
A BIZOTTSÁG 646/2005/EK RENDELETE

(2005. április 27.)

a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről
származó rizsre 2005 januárjának első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a

behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló 94/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból
(AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és terüle-
tekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabá-
lyok tekintetében a 2286/2002/EK tanácsi rendelet és a
2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2003. április 9-i 638/2003/EK
bizottsági rendeletre (1) és különösen ennek 17. cikke 2. pont-
jára,

mivel:

Az egyes termékkategóriáknál a 2005. januári időszakra megál-
lapított mennyiségek ellenőrzése után kiderült, hogy az egyik
tagállamban számítási hibát követtek el. E hiba azt eredmé-

nyezte, hogy a 94/2005/EK bizottsági rendelet (2) mellékletében
a 2005. májusi időszakra rendelkezésre álló mennyiségek
kisebbek a kelleténél. Helyénvaló tehát az érintett rendeletet
módosítani a januári időszakra ténylegesen benyújtott kérelmek
figyelembevétele és ezeknek a májusi időszakra való felhasznál-
hatóvá tétele érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 94/2005/EK rendelet mellékletének helyébe az e rendelet
melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététe-
lének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. április 27-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

A 2005. januári részlet keretében igényelt mennyiségekre alkalmazandó százalékos csökkentési arány és a
következő részletre átvitt mennyiségek

Származás/termék
Százalékos csökkentési arány A 2005. májusi részletre átvitt mennyiség

(tonna)

Holland Antillák
és Aruba

Elmaradottabb
TOT-ok

Holland Antillák
és Aruba

Elmaradottabb
TOT-ok

TOT (A 638/2003/EK rendelet
10. cikke (1) bekezdésének a) és b)
pontja)
— 1006-os KN-kódok

0 0 3 327,727 3 334

Származás/termék Százalékos csökkentési arány A 2005. májusi részletre átvitt
mennyiség (tonna)

AKCS (A 638/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése)
— KN-kódok: 1006 10 21-től 1006 10 98-ig, 1006 20 és

1006 30

71,4487 —

AKCS (A 638/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése)
— KN-kódok: 1006 40 00

0 9 810
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