
A BIZOTTSÁG 326/2006/EK RENDELETE

(2006. február 23.)

a 196/97/EK bizottsági rendeletben meghatározott vámkontingensek alapján az Egyiptomból
származó és onnan érkező rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmekről

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 Egyiptomból származó és onnan beérkező rizs
közösségi behozataláról szóló, 1996. október 28-i
2184/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs
közösségi behozataláról szóló 2184/96/EK tanácsi rendelet rész-
letes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1997.
január 31-i 196/97/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen
annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 196/97/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (3) bekez-
dése előírja, hogy a Bizottságnak a kérelmezett mennyi-
ségekre vonatkozóan egy százalékos csökkentést kell
megállapítania, ha a behozatali engedély iránti kérelmek
túllépik a rendelkezésre álló mennyiségeket. Az említett
cikk azt is előírja, hogy a Bizottságnak e döntéséről a
kérelmek benyújtásától számított tíz munkanapon belül
értesítenie kell a tagállamokat.

(2) Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozó, 2005.
szeptember 1-jétől 2006. február 14-ig benyújtott beho-
zatali engedély iránti kérelmek 36 579 tonnára vonat-
koznak, miközben a fenti kód alá tartozó rizs tekinte-
tében rendelkezésre álló mennyiség 32 000 tonna.

(3) Ezért a 2006. február 14-ig benyújtott és a 2184/96/EK
tanácsi rendeletben előírt csökkentett vámokban része-
sülő behozatali engedély iránti kérelmekre a 196/97/EK
bizottsági rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt
százalékos csökkentést kell megállapítani.

(4) Ezért a jelenlegi gazdasági évre csökkentett vámokra
feljogosító behozatali engedély nem bocsátható ki.

(5) Tárgyára és rendelkezéseire tekintettel e rendeletnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján
kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozó, 2006. február
14-én benyújtott és a 2184/96/EK tanácsi rendeletben előírt
csökkentett vámokban részesülő azon behozatali engedély iránti
kérelmek tekintetében, amelyekről a Bizottságot értesítették, a
behozatali engedélyeket a kérelmezett mennyiségek 85,88
százalékkal csökkentett részére kell kibocsátani.

2. cikk

Az 1006 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozó, 2006. február
15-én vagy azt követően benyújtott behozatali engedély iránti
kérelmek tekintetében a 2184/96/EK rendelet keretében beho-
zatali engedély nem bocsátható ki.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 247/2006/EK rendelettel (HL
L 42., 2006.2.14., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 292., 1996.11.15., 1. o.
(3) HL L 31., 1997.2.1., 53. o. Az 1950/2005/EK rendelettel (HL

L 132., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 23-án.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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