
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 875/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε το άνοιγµα προ-

τιµησιακής δασµολογικής ποσόστωσης για τα φιλέτα τόννου καταγωγής Μεξικού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 του Συµβου-
λίου,

Eκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το µεικτό συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μεξικού, µε την
απόφαση αριθ. 2/2004 της σχετικά µε την καθιέρωση
δασµολογικής ποσόστωσης για ορισµένα προϊόντα κατα-
γωγής Μεξικού τα οποία περιέχονται στον κατάλογο του
παραρτήµατος Ι της απόφασης 2/2000 του µεικτού συµ-
βουλίου ΕΕ-Μεξικού, αποφάσισε να ανοίξει προτιµησιακή
δασµολογική ποσόστωση για τα φιλέτα τόννου καταγωγής
Μεξικού.

(2) Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 της
29ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε την εφαρµογή για την Κοι-
νότητα των δασµολογικών διατάξεων της απόφασης αριθ. 2/
2000 του µεικτού συµβουλίου στο πλαίσιο της ενδιάµεσης
συµφωνίας περί εµπορίου και εµπορικών θεµάτων µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών
του Μεξικού (1) πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3) Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά το άρθρο 2 παράγραφος 5 προστίθεται το ακόλουθο
κείµενο:
«Ο δασµός που επιβάλλεται στα προϊόντα του κωδικού ΣΟ
1604 14 16 εντός της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα
αριθµό 09.1854 του παραρτήµατος του κανονισµού είναι 6 %.»

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«6. Με εξαίρεση τις δασµολογικές ποσοστώσεις µε αύξοντες
αριθµούς 09.1854 και 09.1899, οι δασµολογικές ποσοστώσεις
που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού
ανοίγουν κάθε χρόνο για δωδεκάµηνη περίοδο από την 1η Ιου-
λίου έως τις 30 Ιουνίου. Οι ποσοστώσεις αυτές ανοίγουν για
πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 2000.»

3. Η ακόλουθη σειρά ενσωµατώνεται στο παράρτηµα:

«09.1854 1604 14 16 Φιλέτα τόν-
νου

5 000
τόνοι (7)

Καθορισθείς
δασµός που
θα επιβάλλε-
ται

(7) Το 2005 ο ετήσιος όγκος θα ανέλθει σε 6 000 τόνους. Από το 2006 και
µετά ο ετήσιος όγκος θα αυξηθεί σύµφωνα µε το παράρτηµα της απόφασης
του µεικτού συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού αριθ. 2/2004, υπό τον όρο ότι τουλάχι-
στον 80 % του συνολικού ποσού της ποσόστωσης του προηγούµενου έτους
έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους αυτού.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης
του µεικτού συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μεξικού αριθ. 2/
2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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