
A BIZOTTSÁG 1047/2008/EK RENDELETE

(2008. október 24.)

a 327/98/EK rendelettel a 2008. októberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében
történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

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 piacszer
vezésről 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 rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló,
1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendelet (3) a
rizs és a törmelékrizs behozatalára vámkontingenseket
nyitott meg – ugyanezen rendelet IX. melléklete és a
60/2008/EK bizottsági rendelet (4) (a 60/2008/EK rende
let 2008 februárjában új alidőszakot nyitott meg az
Amerikai Egyesült Államokból származó félig vagy
teljesen hántolt rizs behozatalára vonatkozó vámkontin
gensen belül) szerint származási országonként és alidő
szakonként lebontva –, és rendelkezett kezelésük
módjáról.

(2) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a)
pontja szerinti, 09.4138 tételszámú vámkontingens
egyetlen alidőszaka az október havi. Ez a vámkontingens
tartalmazza a 09.4127, a 09.4128, a 09.4129 és a
09.4130 tételszámú vámkontingensből az előző alidő
szakban fel nem használt mennyiségek egyenlegét. A
327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és e)
pontja szerinti, 09.4148, illetve 09.4168 tételszámú

vámkontingens utolsó alidőszaka az október havi,
amely az előző alidőszak felhasználatlan mennyiségeinek
egyenlegét tartalmazza.

(3) A 327/98/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti érte
sítések azt mutatják, hogy a 09.4138 tételszámú
vámkontingens esetében a rendelkezésre állónál nagyobb
mennyiségre vonatkoznak azon kérelmek, amelyeket az
említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban 2008. október hónap első tíz munkanapján
nyújtottak be. Ezért indokolt az igényelt mennyiségekre
alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával
meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen
mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4) Indokolt továbbá a 327/98/EK rendelet szerinti vámkon
tingensek mindegyike esetében közzétenni a 2008. évi
felhasználás végleges százalékos arányát.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 09.4138 tételszámú – a 327/98/EK rendelettel előírt –
vámkontingens keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó,
2008. október hónap első tíz munkanapján benyújtott enge
délykérelmek esetében az engedélyeket az e rendelet mellékle
tében meghatározott odaítélési együtthatónak az igényelt
mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre
bocsátják ki.

(2) A 327/98/EK rendelet szerinti vámkontingensek 2008.
évi felhasználásának végleges százalékos arányát e rendelet
melléklete tartalmazza.

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. október 24-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

A 327/98/EK rendelet értelmében a 2008. október havi alidőszakra odaítélendő mennyiségek és a 2008. évi végleges
százalékos felhasználási arányok

a) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti vámkontingens a 1006 30 KN-kód alá tartozó félig
vagy teljesen hántolt rizs behozatalára:

Származási hely Tételszám
A 2008. októberi alidő
szakra megállapított
odaítélési együttható

A kontingens 2008. évi
felhasználásának végleges

százalékos aránya

Amerikai Egyesült Államok 09.4127 98,99 %

Thaiföld 09.4128 100 %

Ausztrália 09.4129 82,68 %

Egyéb származási országok 09.4130 100 %

Összes ország 09.4138 1,724138 % 100 %

b) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti vámkontingens a 1006 20 KN-kód alá tartozó
előmunkált rizs behozatalára:

Származási hely Tételszám
A 2008. októberi alidő
szakra megállapított
odaítélési együttható

A kontingens 2008. évi
felhasználásának végleges

százalékos aránya

Összes ország 09.4148 — (1) 100 %

c) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti vámkontingens a 1006 40 KN-kód alá tartozó
törmelékrizs behozatalára:

Származási hely Tételszám
A kontingens 2008. évi
felhasználásának végleges

százalékos aránya

Thaiföld 09.4149 81,61 %

Ausztrália 09.4150 0 %

Guyana 09.4152 0 %

Amerikai Egyesült Államok 09.4153 0 %

Egyéb származási országok 09.4154 100 %
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d) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti vámkontingens a 1006 30 KN-kód alá tartozó félig
vagy teljesen hántolt rizs behozatalára:

Származási hely Tételszám
A kontingens 2008. évi
felhasználásának végleges

százalékos aránya

Thaiföld 09.4112 100 %

Amerikai Egyesült Államok 09.4116 100 %

India 09.4117 100 %

Pakisztán 09.4118 100 %

Egyéb származási országok 09.4119 100 %

Összes ország 09.4166 100 %

e) A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti vámkontingens a 1006 40 KN-kód alá tartozó
törmelékrizs behozatalára:

Származási hely Tételszám
A 2008. októberi alidő
szakra megállapított
odaítélési együttható

A kontingens 2008. évi
felhasználásának végleges

százalékos aránya

Összes ország 09.4168 — (1) 100 %

(1) Erre az alidőszakra nem áll már rendelkezésre mennyiség.
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