
A BIZOTTSÁG 912/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 18.)

a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatalára a 964/2007/EK rendelettel megnyitott
vámkontingens keretében benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési

együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet ) (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,

mivel:

(1) A 964/2007/EK bizottsági rendelettel (3) a 2008/2009-es
gazdasági évre éves behozatali vámkontingenst nyitottak
meg (tételszáma: 09.4178) a 1006 KN-kód alá tartozó, a
legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozata
lára, hántoltrizs-egyenértékben kifejezve 6 694 tonna
mennyiségben.

(2) A 964/2007/EK rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti
értesítések azt mutatják, hogy a rendelkezésre állónál
nagyobb mennyiségre vonatkoznak azon kérelmek,
amelyeket az említett rendelet 2. cikkének (4) bekezdé
sével összhangban 2008. szeptember hónap első hét
munkanapján nyújtottak be. Ezért indokolt az igényelt
mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható
megállapításával meghatározni, hogy a behozatali engedé
lyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 980/2005/EK tanácsi rendelet (4) I. melléklete szerinti legke
vésbé fejlett országokból származó rizs behozatalára vonatkozó
minden olyan engedélykérelem esetében, amelyet a
964/2007/EK rendelettel a 2008/2009. gazdasági évre megnyi
tott vámkontingens keretében 2008. szeptember hónap első hét
napján nyújtottak be, a kérelmezett mennyiségre 70,583119 %-
os odaítélési együtthatót kell alkalmazni, és az engedélyt az így
kapott mennyiségre kell kibocsátani.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 18-án.
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