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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 817/2014 AL COMISIEI
din 25 iulie 2014
privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru
subperioada iulie 2014 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei (2) a deschis și a stabilit modul de gestionare
a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez, defalcate în funcție de țara de
origine și eșalonate pe mai multe subperioade, în conformitate cu anexa I la regulamentul respectiv.

(2)

Luna iulie este a treia subperioadă pentru contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regula
mentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 și a doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la arti
colul 1 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din regulamentul menționat.

(3)

Din comunicările efectuate în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1273/2011 reiese că, pentru contingentul cu numărul de ordine 09.4166, cererile depuse în cursul primelor
zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2014, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul menționat
anterior, au ca obiect o cantitate mai mare decât cea disponibilă. Prin urmare, este necesar să se determine în ce
măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat canti
tății solicitate pentru contingentul vizat, calculat conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(4)

În plus, din comunicările menționate anterior reiese că, pentru contingentele cu numărul de ordine 09.4127 —
09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 și 09.4154, cererile depuse
în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2014, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regula
mentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, au ca obiect o cantitate mai mică decât cea disponibilă.

(5)

De asemenea, este necesară stabilirea cantității totale disponibile pentru subperioada următoare pentru contingen
tele cu numerele de ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 —
09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 și 09.4166, în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011.

(6)

Pentru a se asigura o gestionare eficace a procedurii de eliberare a licențelor de import, prezentul regulament ar
trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Pentru cererile de licență de import de orez din contingentul cu numărul de ordine 09.4166 menționate în Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2014, se
eliberează licențe pentru cantitatea solicitată, căreia i se aplică coeficientul de atribuire stabilit în anexa la prezentul regu
lament.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 al Comisiei din 7 decembrie 2011 privind deschiderea și modul de gestionare a
anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (JO L 325, 8.12.2011, p. 6).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
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(2) Cantitatea totală disponibilă pentru subperioada următoare în cadrul contingentelor cu numerele de ordine
09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 —
09.4119 și 09.4166 menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 este stabilită în anexa la
prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 2014.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ

Cantități care urmează să se atribuie pentru subperioada iulie 2014 și cantități disponibile pentru
subperioada următoare, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011
(a) Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru
subperioada iulie 2014

Cantitate totală disponibilă
pentru subperioada septembrie
2014 (în kg)

Statele Unite

09.4127

— (1)

23 456 153

Thailanda

09.4128

— (1)

916 392

Australia

09.4129

— (1)

115 620

Alte origini

09.4130

— (2)

0

Origine

(1) Cererile acoperă cantități mai mici decât cele disponibile sau egale cu cele disponibile: prin urmare, toate cererile pot fi accep
tate.
(2) Nu există cantități disponibile pentru această subperioadă.

(b) Contingentul de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Origine

Toate țările

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru
subperioada iulie 2014

Cantitate totală disponibilă
pentru subperioada octombrie
2014 (în kg)

09.4148

— (1)

1 634 000

(1) Pentru această subperioadă nu se aplică niciun coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost comunicată Comisiei.

(c) Contingent de brizură de orez încadrat la codul NC 1006 40 00, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:
Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2014

Thailanda

09.4149

— (1)

Australia

09.4150

— (1)

Guyana Franceză

09.4152

— (1)

Statele Unite

09.4153

— (2)

Alte origini

09.4154

— (2)

(1) Pentru această subperioadă nu se aplică niciun coeficient de atribuire: nicio cerere de licență nu a fost comunicată Comisiei.
(2) Cererile acoperă cantități mai mici decât cele disponibile sau egale cu cele disponibile: prin urmare, toate cererile pot fi accep
tate.

(d) Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011:

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru
subperioada iulie 2014

Cantitate totală disponibilă
pentru subperioada septembrie
2014 (în kg)

Thailanda

09.4112

— (1)

8 150

Statele Unite

09.4116

— (1)

2 095 495

Origine
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Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru
subperioada iulie 2014

Cantitate totală disponibilă
pentru subperioada septembrie
2014 (în kg)

India

09.4117

— (1)

232 127

Pakistan

09.4118

— (1)

27 202

Alte origini

09.4119

— (1)

122 761

Toate țările

09.4166

0,676881 %

0

Origine

(1) Nu există cantități disponibile pentru această subperioadă.

