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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2004
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα
πρώτες εργάσιµες ηµέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγµατεύσεων του άρθρου
XXIV.6 της ΓΣ∆Ε (1),
την απόφαση 96/317/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων µε την Ταϊλάνδη δυνάµει το άρθρου XXIII της ΓΣ∆Ε (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2458/2001 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Από την εξέταση των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν
αιτήσεις στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2004 οδηγούµεθα στο να προβλέψουµε την έκδοση των πιστοποιητικών για τις

ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, ενδεχοµένως µε ένα
ποσωστό µείωσης και να προσθέσουµε τις µεταφερθείσες ποσότητες
στο επόµενο στάδιο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής
ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιµες ηµέρες
του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
327/98 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, µειωµένες ενδεχοµένως, κατά τα ποσοστά µείωσης που καθορίζονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2. Οι µεταφερθείσες ποσότητες στο πλαίσιο του επόµενου σταδίου καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά µείωσης που θα εφαρµοσθούν στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2004 και
µεταφερθείσες ποσότητες στο επόµενο στάδιο:
α) ηµιλευκασµένο ή λευκασµένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30
Ποσοστά µείωσης για το στάδιο
του Ιανουαρίου 2004

Καταγωγή

Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του
Μαΐου 2004

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

0 (1)

199,994

Ταϊλάνδη

0()

2 904,686

Άλλες προελεύσεις

—

—

Αυστραλία

—

—

Ποσοστά µείωσης για το στάδιο
του Ιανουαρίου 2004

Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του
Μαΐου 2004

1

(1) Έκδοση για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση.

β) αποφλοιωµένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20
Καταγωγή

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

0 (1)

11

Ταϊλάνδη

—

—

Αυστραλία

0 (1)

2 608

—

—

Άλλες προελεύσεις
(1) Έκδοση για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση.

γ) θραύσµατα ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00
Καταγωγή

Ποσοστά µείωσης για το στάδιο του
Ιανουαρίου 2004

Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του
Ιουλίου 2004

Ταϊλάνδη

11,63

—

Αυστραλία

0 (1)

3 796

Γουϊάνα

0 (1)

2 834

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

0 (1)

607

Άλλες προελεύσεις

75

—

(1) Έκδοση για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση.

