
A BIZOTTSÁG 959/2006/EK RENDELETE

(2006. június 28.)

a 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre
vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról szóló 647/2006/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),

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:

(1) A 647/2006/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza az
1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt
rizs vámkontingensére vonatkozóan a 2006. április havi
részletre kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó csök-
kentés mértékét és a 2006. július havi részletre átvihető
mennyiségeket.

(2) Egy tagállam által elkövetett adminisztrációs hiba követ-
keztében a 09.4128 vámkontingens azon mennyisége,
amelyet a 2006 júliusi részletre kell átvinni, nem felel
meg a ténylegesen átvitt mennyiségnek.

(3) A 647/2006/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően
helyesbíteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 647/2006/EK rendelet melléklete a) pontjának helyébe e
rendelet mellékletének táblázata lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 29-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. június 28-án.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HUL 175/54 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.29.

(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 247/2006/EK rende-
lettel (HL L 144., 2006.5.31., 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.

(3) HL L 115., 2006.4.28., 18. o.



MELLÉKLET

„a) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig
hántolt rizsre vonatkozó vámkontingens

Származás Sorszám A 2006. április havi részlet
csökkentésének mértéke

2006. július havi részletre
átvitt mennyiség

(t)

Amerikai Egyesült Államok 09.4127 0 (1) 11 635

Thaiföld 09.4128 0 (1) 1 161,419

Ausztrália 09.4129 0 (1) 531,5

Egyéb 09.4130 98,7985 0

(1) A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.”

HU2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/55


