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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1103/2005,
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005,
Egyptistä peräisin olevan riisin tuontitodistushakemuksista vuodeksi 2005 asetuksessa (EY)
N:o 955/2005 säädetyssä tariffikiintiössä
4 päivänä heinäkuuta 2005 kello 13.00 ja jotka ovat
oikeutettuja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan
mukaisesti laskettavaan 100 prosentin tullinalennukseen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1785/2003 (1),
ottaa huomioon Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o
955/2005 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

(3)

On myös syytä olla myöntämättä enempää 100 prosentin tullinalennukseen oikeuttavia tuontitodistuksia vuodelle 2005.

(4)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemispäivänä, kun otetaan huomioon sen tarkoitus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin komissiolle toimitetut
tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty 1 päivän ja 4
päivän heinäkuuta 2005 välisenä aikana viimeistään kello
13.00, koskevat 59 135 tonnin määrää, ja tuotavissa
oleva enimmäismäärä on 9 342 tonnia CN-koodiin
1006 kuuluvaa riisiä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan,
Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan,
Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan
unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan (3) mukaisesti. Kyseinen pöytäkirja on neuvoston
päätöksen 2005/89/EY (4) liitteenä.
Sen vuoksi on syytä vahvistaa vähennysprosentti tuontitodistushakemuksille, jotka on jätetty viimeistään

CN-koodiin 1006 kuuluvaa riisiä koskevien, asetuksella (EY) N:o
955/2005 avatussa kiintiössä viimeistään 4 päivästä heinäkuuta
2005 kello 13.00 jätettyjen ja komissiolle toimitettujen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten,
että haettavaan määrään sovelletaan vähennyskerrointa, joka
on 84,202249 prosenttia.
2 artikla
CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin 4 päivästä heinäkuuta 2005
kello 13.00 alkaen vuoden 2005 loppuun asti jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella ei enää myönnetä tuontitodistuksia asetuksella (EY) N:o 955/2005 avatussa kiintiössä.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2005.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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