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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 268/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
ποσό το οποίο επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο
διεθνές εµπόριο και επίσης λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και
της σηµασίας τους κατά την παρούσα στιγµή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2777/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του κρέατος
πουλερικών οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε ένα

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0105 11 11 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

Ποσό των επιστροφών

0,80

0105 11 19 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0105 11 91 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0105 11 99 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

43,50

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ.
11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
V01 Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Υεµένη, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν.
V04 όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και την Εσθονία.

