
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2004 ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EK-ΜΕΞΙΚΟΥ

της 28ης Απριλίου 2004

σχετικά με την καθιέρωση προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένα προϊόντα καταγωγής
Μεξικού που απαριθμούνται στο παράρτημα I της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου

ΕΚ-Μεξικού

(2004/805/ΕΚ)

ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία περί οικονομικής εταιρικής σχέσεως, πολιτικού συντο-
νισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξι-
κού, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 8 Δεκεμβρίου
1997,

την απόφαση αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού,
της 23ης Μαρτίου 2000 (1) («απόφαση αριθ. 2/2000»), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 10 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 2/2000
ορίζει ότι τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις προκειμένου
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν προτιμησιακή
δασμολογική ποσόστωση για φιλέτα τόνου.

(2) Τα μέρη ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις ικανοποιητικά
για αμφότερα τα μέρη.

(3) Το άρθρο 3 παράγραφος 5 παρέχει στο Μεικτό Συμβούλιο
τη δυνατότητα να αποφασίσει την κατάργηση των δασμών
νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 4 έως 10 ή να
βελτιώσει κατ’ άλλον τρόπο τους όρους πρόσβασης στην
αγορά βάσει των εν λόγω άρθρων.

(4) Απόφαση του Μεικτού Συμβουλίου για την επιτάχυνση της
κατάργησης δασμού ή την κατ’ άλλο τρόπο βελτίωση των
όρων πρόσβασης στην αγορά αντικαθιστά τους όρους που
καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 10 για το οικείο προϊόν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισάγει προτιμησιακή δασμολογική ποσό-
στωση για φιλέτα τόνου καταγωγής Μεξικού, σύμφωνα με το
παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000, όπως ορίζεται στο
παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Από το έτος 3, η ετήσια αύξηση της ποσόστωσης θα εξαρτάται από
την εξάντληση της ποσόστωσης του προηγούμενου έτους. Για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ποσόστωση θεωρείται ότι εξαντ-
λήθηκε εάν, στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η συνολική ποσότητα
που διατίθεται για το οικείο έτος χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον
κατά 80%.

Άρθρο 3

Η ποσόστωση θα ανοιχθεί από την ημέρα έναρξης ισχύος της
παρούσας απόφασης. Από το έτος 2, η ποσόστωση θα ανοίγει
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει τριάντα ημέρες από την
έκδοσή της.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για το Μεικτό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. E. DERBEZ
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(1) ΕΕ L 157 της 30.6.2000, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2/2002 (ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 23).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσόστωση που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τα φιλέτα τόνου καταγωγής Μεξικού, που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 1604 14 16

Από το έτος 3, η ετήσια αύξηση της ποσόστωσης υπόκειται στους όρους του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Η διαχείριση
της ποσόστωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης του πρώτου κατά σειρά.
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