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VERORDENING (EG) Nr. 31/2006 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 2006
betreffende de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het
kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 voor het jaar 2006 geopende tariefcontingent
en waarvoor het overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 berekende douanerecht met
100 % wordt verlaagd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(3)

Bovendien mogen geen invoercertificaten meer worden
afgegeven die recht geven op een verlaging van het douanerecht met 100 % voor het jaar 2006.

(4)

In verband met de inhoud van deze verordening moet zij
in werking treden op de dag van haar bekendmaking,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van
29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie van
23 juni 2005 houdende opening van een contingent voor de
invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit
Egypte (2), en met name op artikel 4, lid 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1

De aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst
van GN-code 1006 die zijn ingediend op 2 januari
2006 vóór 13.00 uur en vervolgens aan de Commissie
zijn meegedeeld, hebben betrekking op een hoeveelheid
van 67 593 t, terwijl de maximaal in te voeren hoeveelheid 5 605 t rijst van GN-code 1006 bedraagt, overeenkomstig het Protocol bij de Euro-mediterrane Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding
van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek
Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta,
de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (3), welk protocol
is gehecht aan Besluit 2005/89/EG van de Raad (4).

(1)

Derhalve moet het verlagingspercentage worden vastgesteld dat moet worden toegepast op de certificaataanvragen die zijn ingediend op 2 januari 2006 vóór 13.00 uur

(2)

De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in
het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende
contingent, waarvoor de aanvragen op 2 januari 2006 vóór
13.00 uur zijn ingediend en vervolgens aan de Commissie
zijn meegedeeld, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop een verlagingspercentage van 91,7077 % is
toegepast.
Artikel 2
De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in
het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende
contingent, waarvoor de aanvragen zijn ingediend van 2 januari
2006 om 13.00 uur tot het einde van het jaar 2006, worden
niet meer afgegeven.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2006.
Voor de Commissie
J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
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