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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 31/2006
av den 10 januari 2006
om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för
år 2006 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005
lämnats in senast kl 13 den 2 januari 2006 och som
omfattas av en nedsättning på 100 % av den tullsats som
beräknats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr
1785/2003.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för
import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (2),
särskilt artikel 4.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

De ansökningar om importlicens för ris med KN-nummer 1006 som lämnats in den 2 januari 2006 (före kl.
13) och som delgivits kommissionen avser en kvantitet
på 67 593 ton, medan den maximala importkvantiteten
fastställts till 5 605 ton ris med KN-nummer 1006, i
enlighet med protokollet till Europa-Medelhavsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra
sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken
Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och
Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (3), som fogats till rådets beslut 2005/89/EG (4).
Det är därför lämpligt att fastställa en procentsats för
nedsättning av de ansökningar om importlicens som

(3)

Det bör inte heller utfärdas fler importlicenser med en
nedsättning på 100 % av tullsatsen för år 2006.

(4)

Med hänsyn till denna förordnings syfte bör den träda i
kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vid utfärdandet av licenser skall de begärda kvantiteterna minskas med en koefficient på 91,7077 % när det gäller de ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 inom
ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 som lämnats
in senast kl 13 den 2 januari 2006 och som meddelats kommissionen.
Artikel 2
Inga importlicenser skall utfärdas inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 när det gäller ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 som lämnas in från
och med kl 13 den 2 januari 2006 till och med utgången av år
2006.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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