
A BIZOTTSÁG 647/2006/EK RENDELETE

(2006. április 27.)

a 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre
vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek 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 a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998.
február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen
annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

A benyújtott behozatali engedélykérelmekben a 2006. április
havi részletre vonatkozó feltüntetett mennyiségek vizsgálata
nyomán az engedélyt a kérdéses kérelmekben szereplő mennyi-

ségekre – adott esetben egy százalékos csökkentés alkalmazása
után – kell kiadni, és meg kell határozni a következő részletre
átviendő mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 áprilisának első
tíz munkanapja során benyújtott és a Bizottsággal közölt rizsre
vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő
mennyiségekre az e rendelet mellékletében megállapított száza-
lékos csökkentési együttható vonatkozik.

(2) Azok a 2006. április havi részletre rendelkezésre álló
mennyiségek, amelyeket a következő részletre kell átvinni, e
rendelet mellékletében kerültek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 28-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. április 27-án.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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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 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 2152/2005/EK rendelettel
(HL L 342., 2005.12.24., 30. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 2006. április havi részlet keretében igényelt mennyiségekre alkalmazandó százalékos csökkentések mértéke és a
következő részletre átvitt mennyiségek:

a) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt 1006 30 KN-kód alá tartozó félig hántolt vagy
hántolt rizs kontingense

Származás Tételszám a 2006. áprilisi részlet
százalékos csökkentése

A 2006. júliusi részletre
átvitt mennyiség

(t)

Amerikai Egyesült Államok 09.4127 0 (1) 11 635

Thaiföld 09.4128 0 (1) 1 230,404

Ausztrália 09.4129 0 (1) 531,5

Egyéb 09.4130 98,7985 0

(1) A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.

b) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt 1006 20 KN-kód alá tartozó héjazott rizs
kontingense

Származás Tételszám 2006. áprilisi részlet
százalékos csökkentése

A 2006. júliusi részletre
átvitt mennyiség

(t)

Ausztrália 09.4139 0 (1) 7 822

Amerikai Egyesült Államok 09.4140 0 (1) 5 732

Thaiföld 09.4144 0 (1) 1 812

Egyéb 09.4145 0 (1) 117

(1) A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.
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