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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1705/2003
av den 26 september 2003
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter
samt fjäderfäkött som ges in under september 2003 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/
95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1474/
95 (1) om öppnande och förvaltning av tulltaxor för ägg och
äggalbumin, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/
2001 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96
av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tulltaxor
om fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001, särskilt artikel 5.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för fjärde
kvartalet 2003 underskrider eller är lika med de tillgängliga
kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i
sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de
tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en
fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De ansökningar om importlicens för perioden 1 oktober–
31 december 2003 som ges in i enlighet med förordningarna
(EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det
sätt som avses i bilagan till denna förordning.
2. För perioden 1 januari–31 mars 2004, får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/95 och
(EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala
kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 september 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 145, 29.6.1995, s. 19.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 136.
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BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 oktober –31 december
2003

Total disponibel kvantitet för perioden 1 januari–31
mars 2004
(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

