
A BIZOTTSÁG 31/2009/EK RENDELETE

(2009. január 16.)

a 2009. januári alidőszakra az 1529/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében
történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kiállításáról

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 (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),

tekintettel a CARIFORUM-térséghez tartozó afrikai, karibi és
csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli
országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007.
december 21-i 1529/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és külö
nösen 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1529/2007/EK rendelet a 2009. évre a CARIFORUM-
térséghez tartozó államokból származó rizsre 250 000
tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett éves behozatali
vámkontingenst (tételszám: 09.4220), a Holland Antil
lákról és Arubáról származó rizsre 25 000 tonna hántolt
rizs-egyenértékben kifejezett behozatali vámkontingenst
(tételszám: 09.4189) és a legkevésbé fejlett tengerentúli
országokból és területekről származó rizsre 10 000
tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett behozatali
vámkontingenst (tételszám: 09.4190) nyitott meg, vala
mint meghatározta kezelésük módját.

(2) A januári alidőszak az első alidőszaka ezeknek az
1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) és (2) bekezdésében
szereplő kontingenseknek.

(3) Az 1529/2007/EK rendelet 6. cikkének a) pontja szerinti
értesítés alapján megállapítható, hogy a 09.4220 –

09.4189 – 09.4190 tételszámú kontingensek esetében
az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésével össz
hangban a 2009. január első hét napján benyújtott
kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-egyenértékben
kifejezett mennyiségnél kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(4) Ezért az 1529/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekez
désével összhangban indokolt megállapítani a következő
kontingens-alidőszakban a 09.4220 – 09.4189 –

09.4190 tételszámú kontingensek esetében rendelkezésre
álló összmennyiséget,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1529/2007/EK rendeletben említett 09.4220 – 09.4189 –

09.4190 tételszámú kontingensek keretében a következő
kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e
rendelet melléklete határozza meg.

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, 2009. január 16-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY
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MELLÉKLET

Az 1529/2007/EK rendelet alkalmazásában a 2009. januárig alidőszakra engedélyezhető mennyiségek és az azt
következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

Származási hely/Termék Tételszám
A 2009. januárig alidő

szakra megállapított odaíté
lési együttható

A 2009. májusig alidő
szakra rendelkezésre álló

összmennyiség
(kg-ban)

A CARIFORUM-térséghez tartozó államok (az
1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja)

09.4220 — (2) 112 436 747

— a 1006 KN-kódok, a 1006 10 10 kód kivé
telével

TOT (az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének a) és b) pontja)

— a 1006 KN-kód

a) Holland Antillák és Aruba: 09.4189 — (2) 15 167 000

b) A legkevésbé fejlett TOT-ok: 09.4190 — (1) 6 667 000

(1) Erre az alidőszakra nem alkalmazandó odaítélési együttható: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.
(2) Az igényelt mennyiség kisebb vagy egyenlő, mint a rendelkezésre álló mennyiség, minden kérelmet el lehet fogadni.
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