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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 892/2007,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,
riisiä

koskevien

tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o
tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2007 osakaudella

327/98

avattujen

sen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2007
ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4154, 09.4116 ja 09.4166, varten
jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi
kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja
vahvistettava kyseisten kiintiöiden osalta haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

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),
(4)

Edellä mainitun ilmoituksen perusteella asetuksen (EY)
N:o 327/98 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun
2007 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129,
09.4149, 09.4150, 09.4152 ja 09.4153, varten jätetyt
hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin
käytettävissä oleva määrä.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava seuraavalla kiintiöosakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127,
09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112,
09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o
327/98 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti,

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä
helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o
327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 327/98 avataan eräitä riisin ja rikottujen riisinjyvien tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun asetuksen
liitteen IX mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(2)

Heinäkuun osakausi on kolmas osakausi asetuksen (EY)
N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn
kiintiön osalta ja toinen osakausi mainitun kohdan b, c ja
d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden osalta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuk-

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL
L 144, 31.5.2006, s. 1).
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2019/2006 (EUVL L 384,
29.12.2006, s. 48).

1.
Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettuihin kiintiöihin,
joiden järjestysnumerot ovat 09.4154, 09.4116 ja 09.4166,
kuuluvaa riisiä varten heinäkuun 2007 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella
myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.
Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettujen kiintiöiden,
joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129,
09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118,
09.4119 ja 09.4166, mukaisesti seuraavalla kiintiöosakaudella
käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
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2 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 26 päivänä heinäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja
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LIITE
Heinäkuun 2007 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o
327/98 mukaisesti:
a) Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai
osittain hiotun riisin kiintiö:

Syyskuun 2007 osakaudella
käytettävissä olevat
kokonaismäärät
(kilogrammoina)

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007
osakauden jakokerroin

Amerikan yhdysvallat

09.4127

— (2)

19 578 285

Thaimaa

09.4128

— (2)

1 233 332

Australia

09.4129

— (2)

305 500

Muut alkuperät

09.4130

— (3)

7 319

b) Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun
riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007
osakauden jakokerroin

Kaikki maat

09.4148

— (3)

Lokakuun 2007 osakaudella
käytettävissä olevat
kokonaismäärät
(kilogrammoina)

60 728

c) Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 kuuluvien rikottujen
riisinjyvien kiintiö:

Heinäkuun 2007 osakauden
jakokerroin

Alkuperä

Järjestysnumero

Thaimaa

09.4149

— (2)

Australia

09.4150

— (1)

Guyana

09.4152

— (1)

Amerikan yhdysvallat

09.4153

— (2)

Muut alkuperät

09.4154

1,809392 %
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d) Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai
kokonaan hiotun riisin kiintiö:

Syyskuun 2007 osakaudella
käytettävissä olevat
kokonaismäärät
(kilogrammoina)

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007
osakauden jakokerroin

Thaimaa

09.4112

— (3)

Amerikan yhdysvallat

09.4116

3,329173 %

Intia

09.4117

— (3)

36 522

Pakistan

09.4118

— (3)

4 521

Muut alkuperät

09.4119

— (3)

58 099

Kaikki maat

09.4166

1,218315 %

7 344
0

0

(1) Tähän osakauteen ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.
(2) Tähän osakauteen ei sovelleta jakokerrointa: haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät.
(3) Tälle osakaudelle ei ole enää käytettävissä olevia määriä.

