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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 367/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 2261/2003 όσον αφορά τη διαθέσιµη ποσότητα για την
οποία µπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2004
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος (1),
τον κανονισµό (EK) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής
ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το
σµιγάδι, καθώς και για πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα (2),
τον κανονισµό (EK) αριθ. 1432/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος εισαγωγής που
προβλέπεται από τον κανονισµό (EK) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για
ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου
2004, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,
θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να επωφεληθούν των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος που άνοιξαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
774/94, µε ίσους όρους σε σχέση µε αυτούς που εφαρµόζονται στα σηµερινά κράτη µέλη. Θα πρέπει επίσης να δοθεί
η δυνατότητα στους εµπορευοµένους των κρατών αυτών να
συµµετάσχουν στο ακέραιο σε αυτές τις ποσοστώσεις από
την προσχώρησή τους.

(2)

Για να µη δηµιουργηθεί στρέβλωση της αγοράς πριν και
µετά την 1η Μαΐου 2004, οι µερίδες που προβλέπονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94 τροποποιήθηκαν για το
έτος 2004, από τον κανονισµό 332/2004 της Επιτροπής (4)
όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα και προσαρµόστηκαν όσον
αφορά την κατανοµή των ποσοτήτων. Πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί ο κανονισµός (EK) αριθ. 2261/2003 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 για τον καθορισµό
ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν το ∆εκέµβριο του 2003 για
πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα
του χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (EK) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας και
για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 2261/2003 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής µπορούν να
υποβληθούν για τη συνολική ποσότητα που αναφέρεται στο
παράρτηµα ΙΙ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (EK)
αριθ. 1432/94.».
β) Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείµενο που εµφαίνεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (ΕΕ L 156 της
29.6.2000, σ. 5).
(2) ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2198/95 (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 3).
(3) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 14· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (ΕΕ L 140 της
24.5.2001, σ. 13.)

(4) ΕΕ L 60 της 27.2.2004, σ. 10.
(5) ΕΕ L 336 της 21.12.2003, σ. 14.
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περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις
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