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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 652/2004
(2004. gada 7. aprīlis),
ar ko labo Regulu (EK) Nr. 362/2004, ar kuru atver preferenciālās tarifu kvotas ĀKK valstu izcelsmes
niedru jēlcukura importam saistībā ar piegādi cukurfabrikām laika posmā no 2004. gada 1. marta līdz
30. jūnijam
(2)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 362/2004 jāgroza no dienas, kad to
sāka piemērot, svītrojot atsauci uz sērijas numuru.

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK)
Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo
īpaši tās 39. panta 6. punktu,

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 362/2004 (2) tika pieļauta kļūda
attiecībā uz atvērtās kvotas sērijas numuru, kas atšķiras no
tā, kurš visām īpašas preferences cukura kvotām no
2003./2004. līdz 2005./2006. tirdzniecības gadam jau ir
noteikts 16. panta otrajā daļā Komisijas 2003. gada
30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004.,
2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka
sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura
ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču
nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK)
Nr. 779/96 (3).

1. pants
Ar šo svītro Regulas (EK) Nr. 362/2004 1. panta otro daļu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2004. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2004. gada 7. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER
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