
A BIZOTTSÁG 1154/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott, rizs
behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek 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:

Azon mennyiségek vizsgálata szerint, amelyekre rizs tekinte-
tében behozatali engedélyek iránti kérelmeket adtak be a
2006. júliusi részlet keretében, helyénvaló a szóban forgó kérel-
mekben szereplő mennyiségekre – adott esetben csökkentési
együttható alkalmazásával – behozatali engedélyek kibocsátását
előírni, valamint a rendelkezésre álló, illetve a következő rész-
letre átvezetendő mennyiségeket és a különböző kontingensek
keretében rendelkezésre álló teljes mennyiségeket meghatározni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A rizsre vonatkozóan a 327/98/EK rendelet által megnyi-
tott vámkontingens keretében 2006 júliusának első tíz munka-
napja során benyújtott és a Bizottságnak bejelentett kérelmek
tekintetében csökkentési együtthatót kell alkalmazni a rendelet
mellékletében meghatározott százalékos arányok szerint.

(2) A 2006. júliusi részlet keretében rendelkezésre álló, illetve
a következő részletre átvezetendő mennyiségeket, valamint a
2006. szeptemberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes
mennyiségeket a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc 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 965/2006/EK rendelettel
(HL L 176., 2006.6.30., 12. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 2006. júliusi 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 a 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt
rizsre előírt kontingens

Származás Tételszám
A 2006. júliusi részlet
keretében alkalmazott
százalékos csökkentés

A 2006. szeptemberi rész-
letre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. szeptemberi
részlet keretében rendelke-
zésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Amerikai Egyesült
Államok

09.4127 0 (1) 7 650,306 7 650,306

Thaiföld 09.4128 0 (1) 708,210 708,210

Ausztrália 09.4129 0 (1) 451,5 451,5

Más országok 09.4130 — — —

(1) A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.

b) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában a 1006 20 KN-kód alá tartozó hántolt rizsre előírt
kontingens

Származás Tételszám
A 2006. júliusi részlet
keretében alkalmazott
százalékos csökkentés

A 2006. októberi részletre
átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. októberi részlet
keretében rendelkezésre
álló teljes mennyiség

(tonnában)

Az összes ország 09.4148 66,8156 0 0

c) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre előírt
kontingens

Származás Tételszám A 2006. júliusi részlet keretében alkalmazott
százalékos csökkentés

Thaiföld 09.4149 0 (1)

Ausztrália 09.4150 0 (1)

Guyana 09.4152 0 (1)

Amerikai Egyesült
Államok

09.4153 0 (1)

Más országok 09.4154 98,2456

(1) A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.

HUL 207/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.7.28.



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

Származás Tételszám
A 2006. júliusi részlet
keretében alkalmazott
százalékos csökkentés

A 2006. szeptemberi rész-
letre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. szeptemberi
részlet keretében rendelke-
zésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Thaiföld 09.4112 98,4928 0 0

Amerikai Egyesült
Államok

09.4116 — — —

India 09.4117 — — —

Pakisztán 09.4118 — — —

Más országok 09.4119 — — —

Az összes ország 09.4166 98,6067 0 0
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