
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1084/2004

z dnia 9 czerwca 2004 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w sprawie terminu zawierania
umów kontraktacji między producentami a pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego dla

zbiorów roku 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia
30 czerwca 1992 r., w sprawie wspólnej organizacji rynku
surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) artykuł 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r., ustanawiającego
warunki stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr
2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot
produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy
grupom producentów w sektorze surowca tytonio-
wego (2), określa terminy zawierania umów kontraktacji
do dnia 30 maja, z wyjątkiem przypadku siły wyższej. W
oczekiwaniu na przyjęcie nowego systemu wsparcia dla
surowca tytoniowego zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r., usta-
nawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i usta-
nawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (3),

producenci i pierwsi przetwórcy nie byli w stanie
zawrzeć umów kontraktacji w przewidzianym terminie.
W związku z powyższym należy przedłużyć ten termin
dla zbiorów roku 2004.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. surowca
tytoniowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla zbiorów roku 2004, na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust.
1 rozporządzenia (WE) nr 2848/98, umowy kontraktacji muszą
zostać zawarte najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r., z wyjąt-
kiem przypadku siły wyższej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europej-
skich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 31 maja 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione przez rozporządzenie (WE) nr 2319/2003 (Dz.U. L 345
z 31.12.2003, str.17).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione przez Akt Przystąpienia z roku 2003.

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione przez rozporządzenie (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161
z 30.4.2004, str. 48).


