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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

13.1.2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 51/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού που περιλαµβάνουν
προκαθορισµό της επιστροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Για τον προορισµό R01 οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις 9
Ιανουαρίου 2004 υπερβαίνουν τη διαθέσιµη ποσότητα.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να καθοριστεί ποσοστό µείωσης για
τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν στις
9 Ιανουαρίου 2004.

(3)

Λαµβανοµένου υπόψη του αντικειµένου τους, οι διατάξεις
του παρόντος κανονισµού πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν
αµέσως µετά τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
και του ρυζιού (3), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 προβλέπει, όταν γίνεται ειδική αναφορά στην
παρούσα παράγραφο κατά τον καθορισµό επιστροφής κατά
την εξαγωγή, προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών µετά την
ηµεροµηνία καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι
η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µειώσεως της ποσότητας εάν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν
τις ποσότητες που µπορούν να αναληφθούν. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 30/2004 της Επιτροπής (4) καθορίζει τις επιστροφές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην
προαναφερθείσα παράγραφο για ποσότητα 2 000 τόνων για
τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του εν
λόγω κανονισµού.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 30/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής και υποβλήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2004 στο
πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού παρέχουν δικαίωµα χορήγησης
πιστοποιητικών για τις ποσότητες που ζητήθηκαν µε ποσοστό
µείωσης 44,36 %.
Άρθρο 2
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 30/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που υποβλήθηκαν από τις 10
Ιανουαρίου 2004, δεν δίνουν δικαίωµα χορήγησης πιστοποιητικών
εξαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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