
A BIZOTTSÁG 2120/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és
területekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabályok tekintetében a
2286/2002/EK tanácsi rendelet és a 2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási

szabályainak megállapításáról szóló 638/2003/EK rendelet módosításáról

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) és külö-
nösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból
(AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó
szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002 tanácsi
rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és
területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK
tanácsi határozatra (3) (a továbbiakban: tengerentúli társulási
határozat) és különösen annak III. melléklete 6. cikke (5) bekez-
désének hetedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 2286/2002/EK rendelet a 2000. június 23-án
Cotonou-ban aláírt AKCS-EK partnerségi megállapodást
követően végrehajtja az AKCS-országok behozatalra
vonatkozó rendelkezéseit.

(2) A 2001/822/EK határozat III. melléklete 6. cikkének (1)
és (5) bekezdése engedélyezi az AKCS-TOT származási
kumulációt a az 1006 KN-kód alá tartozó termékek
esetében, hántolt rizs egyenértékben kifejezett 160 000
tonna teljes éves mennyiségén belül.

(3) A 638/2002/EK bizottsági rendelet (4) a behozatali enge-
délyek kiállítását olyan időszakosság szerint írja elő,
amely biztosítja a piac kiegyensúlyozottságát. E célkitűzés
– figyelembe véve az érintett termelő AKCS-országok és
TOT-ok betakarítási időszakát – a jelenlegi kezelési felté-

telek mellett nem valósul meg teljes mértékben. E helyzet
orvoslására, valamint ahhoz, hogy a behozatali engedé-
lyek kiállítása jobban igazodjon az érintett AKCS-
országok és TOT-ok betakarítási időszakaihoz, a jelenleg
januárra előírt sávot egy hónappal el kell halasztani, és
következésképpen a 638/2003/EK rendeletet módosítani
kell.

(4) A szóban forgó vámkontingensek megfelelő kezelésének
biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2006. január
1-jétől kell alkalmazni.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 638/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 3. cikk (1) bekezdésében a „január” helyébe „február” lép;

b) az 5. cikk (1) bekezdésében a „január” helyébe „február” lép;

c) a 10. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

i. az a) pontban a „január” helyébe „február” lép;

ii. a b) pontban a „január” helyébe „február” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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