
A BIZOTTSÁG 543/2007/EK RENDELETE

(2007. május 16.)

a 2021/2006/EK rendelettel a 2007. májusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében
történő rizsbehozatalra vonatkozó 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 az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgaz-
dasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és külö-
nösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból
(AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és terüle-
tekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontin-
gens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 22-i
2021/2006/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 15.
cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2021/2006/EK rendelet teljes éves vámkontingenst
nyitott 160 000 tonna, hántoltrizs-egyenértékben kifeje-
zett rizs behozatalára, amelyből 125 000 tonna az
AKCS-országokból (tételszám: 09.4187), 25 000 tonna
a Holland Antillákról és Arubáról (tételszám: 09.4189),
10 000 tonna pedig a legkevésbé fejlett TOT-okból (tétel-
szám: 09.4190) származik, illetve éves vámkontingenst
nyitott 20 000 tonna, AKCS-országokból származó
törmelékrizs (tételszám: 09.4188) erejéig.

(2) A 2021/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és
b) pontjában előírt kontingenseknél a második alidőszak
a május hónap.

(3) A 2021/2006/EK rendelet 17. cikkének a) pontja szerinti
közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4187,
09.4188 és 09.4189 tételszámú kontingens esetében az
említett rendelet 13. cikkének első albekezdésével össz-
hangban 2007. májusának első öt munkanapján benyúj-
tott kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-egyenér-
tékben kifejezett mennyiséget meghaladó mennyiségre
vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó kontingen-
seknél az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási
együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali
engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4) A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá,
hogy a 09.4190 tételszámú kontingens esetében az emlí-
tett rendelet 13. cikkének első albekezdésével össz-
hangban 2007. májusának első öt munkanapján benyúj-
tott kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-egyenér-
tékben kifejezett mennyiségnél kisebb mennyiségre
vonatkoznak.

(5) Ezért helyénvaló a 2021/2006/EK rendelet 15. cikkének
(1) bekezdésével összhangban meghatározni a következő
kontingens alidőszakra rendelkezésre álló összmennyisé-
geket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2021/2006/EK rendeletben említett, 09.4187, 09.4188
és 09.4189 tételszámú kontingenshez kapcsolódó, 2007. máju-
sának első öt munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan
benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e ren-
delet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatóknak az
igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyisé-
gekre bocsáthatóak ki.

(2) A 2021/2006/EK rendeletben említett, a 09.4187,
09.4188, 09.4189 és 09.4190 tételszámú kontingens keretében
a következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló össz-
mennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 797/2006/EK rendelettel (HL
L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A legutóbb a 289/2007/EK rendelettel
(HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 384., 2006.12.29., 61. o.



2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. május 16-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

A 2021/2006/EK rendelet alkalmazásában a 2007. májusi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő
alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

Származás/termék Tételszám

A 2007. májusi
alidőszakra

megállapított odaítélési
együttható

A 2007. szeptemberi
alidőszakra rendelkezésre

álló összmennyiség
(kg-ban)

AKCS-országok (a 2021/2006/EK rendelet 2. és
3. cikke)

09.4187 29,237747 % 41 666 004

— KN-kód: 1006 10 21-től 1006 10 98-ig,
1006 20 és 1006 30

AKCS-országok (a 2021/2006/EK rendelet 4. és
5. cikke)

09.4188 91,620043 % 0

— KN-kód: 1006 40 00

TOT (a 2021/2006/EK rendelet 8. cikke és
9. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja)

— KN-kód: 1006

a) Holland Antillák és Aruba 09.4189 67,574812 % 8 333 001

b) Kevésbé fejlett TOT-ok 09.4190 — (1) 10 000 000

(1) Erre az alidőszakra nincs elosztási együttható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.
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