
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1503/2004

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte
wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych
w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z
dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie
do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecz-
nych i otwarcia kontyngentów taryfowych (2), w szczególności
jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W trakcie przekazu Komisji przez właściwe władze
krajowe danych dotyczących wniosków złożonych w
lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach
kontyngentu nr 09.4593 otwartego rozporządzeniem
(WE) nr 2535/2001 nastąpił błąd.

(2) W rezultacie należy zmienić załącznik I.A do rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1347/2004 (3) określającego
stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski w ramach
wspomnianego kontyngentu.

(3) Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie (WE) nr 1347/2004
stosuje się od 24 lipca 2004 r., należy przewidzieć zasto-
sowanie niniejszego rozporządzenia począwszy od tej
samej daty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I.A do rozporządzenia (WE) nr 1347/2004, dla
numeru kontyngentu 09.4593, tiret zastępuje się współczynni-
kiem przyznania „1,0000”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się je od 24 lipca 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z
3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z
30.4.2004, str. 138). (3) Dz.U. L 250 z 24.7.2004, str. 3.


