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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

27.9.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1705/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Σεπτέµβριο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών και του
κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και πρέπει
συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής (1), ότι πρέπει να
καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα
για την επόµενη περίοδο, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και των
ωαλβουµινών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του κρέατος πουλερικών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1043/2001, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το τέταρτο τρίµηνο του 2003, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως, και, για άλλα

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2003

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004
(σε t)

E1

100,00

101 094,50

E2

40,79

1 750,00

E3

100,00

10 092,58

P1

87,57

1 550,00

P2

100,00

2 384,40

P3

2,43

175,00

P4

14,08

250,00

