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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 25/93 

zo 8. januára 1993, 

o vydávaní dovozných dokladov pre konzervované tuniaky určitých druhov rodu 
Euthynnus s pôvodom v niektorých tretích krajinách 

 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3759/92 zo 17. decembra 1992 o spoločnej 
organizácii trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry1, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3900/922, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
uplatňovania nariadenia (EHS) č. 3759/92, pokiaľ ide o dovozné opatrenia spoločenstva pre 
konzervované tuniaky rodu Euthynnus a sardinky určitých druhov s pôvodom v niektorých 
tretích krajinách, najmä na jeho článok 3 ods. 1, 

keďže podľa článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia sa novým dovozcom pridelilo 11 115 ton z 
dostupného množstva 74 100 ton; keďže článok 4 ods. 2 uvedeného nariadenia stanovuje, že 
ak množstvo, pre ktoré bola podaná žiadosť o dovozné doklady, presiahne dostupné 
množstvo, Komisia má stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na zníženie požadovaného 
množstva; 

keďže množstvo požadované pre nových dovozcov 4. a 5. januára 1993 presahuje dostupné 
množstvo; keďže by sa malo príslušne určiť, koľko dovozných dokladov sa môže vydať; 

keďže množstvo, pre ktoré boli vydané dovozné doklady, dosiahlo 11 115 ton; keďže 
vydávanie týchto dokladov pre nových dovozcov by sa malo príslušne pozastaviť; 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

Dovozné doklady pre konzervované tuniaky rodu Thunnus, skipjack alebo bonito 
s pruhovaným bruchom (Euthynnus pelamis) a ostatné druhy rodu Euthynnus patriace pod 
číselné znaky KN ex 1604 14 11, ex 1604 14 19 a ex 1604 20 70 s pôvodom v tretích 
krajinách uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3900/92, o ktoré bola 4. a 5. 
januára 1993 podaná žiadosť podľa článku 3 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a ktoré 
boli zaslané Komisii 6. januára 1993, sa vydávajú do 3,61 % požadovaného množstva. 

Vydávanie dovozných dokladov pre produkty uvedené v prvom pododseku sa týmto 
pozastavuje pre žiadosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3900/92 podané 
od 6. januára 1993. 

 
                                                
1 Ú. v. ES L 388, 31.12.1992. 

2 Ú. v. ES L 392, 31.12.1992. 
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. januára 1993. 

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

 

V Bruseli 8. januára 1993 

Za Komisiu 

Yannis PALEOKRASSAS 

člen Komisie 

 


