
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1055/2004

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych
owoców cytrusowych (w szczególności mandarynek itd.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2004 r. do

dnia 10 kwietnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia
22 grudnia 1994 r.w sprawie wspólnych reguł przywozu i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia
7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z
niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG)
nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 i (EWG) 3420/83 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z
dnia 7 kwietnia 2004 r. nakładające ostateczne środki przed
nadmiernym przywozem niektórych przetworzonych lub
zakonserwowanych owoców cytrusowych (w szczególności
mandarynek itd.) (3), zwłaszcza jego art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości określone we wnioskach o pozwolenie, złożonych
przez tradycyjnych eksporterów i przez nowych ekspor-
terów z tytułu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 658/2004,

przekraczają ilości dostępne dla produktów pochodzą-
cych z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

(2) Należy więc ustalić, dla każdej kategorii importera,
procent ilości, której ma dotyczyć wniosek i która
może być importowana zgodnie z pozwoleniem na
przywóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozwolenia na przywóz, o które wnioskowano z tytułu art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, zostaną wydane na
zasadzie procentu ilości, które mają być stosowane, jak
wyszczególniono w załączniku poniżej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca
2004 r.

Będzie ono obowiązywało do dnia 10 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2474/2000 (Dz.U. L 286 z
11.11.2000, str. 1).

(2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z
8.3.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 67.



ZAŁĄCZNIK

Pochodzenie produktów
Procent przyznania

Chińska Republika Ludowa Inne kraje trzecie

— importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 658/2004)

43,184% N/A

— inni importerzy

(art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE)
nr 658/2004)

6,232% N/A
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