
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1123/2004

z dnia 17 czerwca 2004 r.

ustalające, na rok gospodarczy 2003/2004, rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej, a także
wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego
protokół nr 4 w sprawie bawełny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia
22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla
bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu
pomocy dla bawełny (3) przewiduje, iż wysokość rzeczy-
wistej produkcji w danym roku gospodarczym jest usta-
lana przed dniem 15 czerwca tego roku gospodarczego.

(2) Artykuł 19 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr
1051/2001 przewiduje, iż wysokość produkcji rzeczy-
wistej jest ustalana w szczególności na podstawie ilości,
w odniesieniu do których wnioskuje się o pomoc.

(3) Artykuł 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1591/2001 określa warunki, których należy przestrzegać,
aby wyprodukowana ilość bawełny nieodziarnionej
mogła zostać uznana za produkcję rzeczywistą.

(4) Po uwzględnieniu kryterium jakości jakim jest wydajność
włókien, władze greckie uznały, iż do otrzymania
pomocy kwalifikuje się 1 006 248 ton bawełny
nieodziarnionej.

(5) Według informacji dostarczonych przez władze greckie,
z 1 019 ton bawełny nieodziarnionej, które w okresie do
15 maja 2004 r. nie zostały uznane przez te władze za
kwalifikujące się do otrzymania pomocy, 335,7 ton
pochodzi z 137,4 hektarów, które nie zostały zadeklaro-
wane zgodnie z przepisami art. 9 rozporządzenia (WE)
nr 1591/2001; 291,7 ton nie stosuje się do krajowych
ustaleń dotyczących ograniczenia obszarów, przyjętych
zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1051/2001; a 391,6 ton nie odznacza się zdrową i prze-
ciętnie dobrą jakością zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienio-
nego rozporządzenia.

(6) Należy zatem uznać ilość 1 006 248 ton za rzeczywistą
produkcję bawełny nieodziarnionej Grecji w odniesieniu
do roku 2003/2004.

(7) Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność
włókien, władze hiszpańskie uznały iż do otrzymania
pomocy kwalifikuje się 305 394 ton bawełny nieodziar-
nionej.

(8) Według informacji dostarczonych przez władze Hisz-
panii, z 834 ton bawełny nieodziarnionej, które w
okresie do 15 maja 2004 r. nie zostały uznane przez
te władze za kwalifikujące się do otrzymania pomocy,
779 ton nie stosuje się do krajowych ustaleń dotyczących
ograniczenia obszarów, podjętych zgodnie z art. 17 ust.
3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001; 56 ton nie
odznacza się zdrową i przeciętnie dobrą jakością zgodnie
z art. 15 ust. 1 wymienionego rozporządzenia; a 22 tony
nie spełniają określonych w art. 11 wymienionego
rozporządzenia wymogów odnoszących się do umowy.

(9) Wyłączenie 22 ton bawełny nieodziarnionej z produkcji
rzeczywistej z powodu niespełnienia wymogów dotyczą-
cych umowy nie jest uzasadnione. Ponadto wymieniona
ilość odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 16 ust.
3 drugi akapit rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i
należy ją zatem dodać do ilości 305 394 ton.

(10) Należy zatem przy uwzględnieniu kryterium jakości,
jakim jest wydajność włókien, uznać ilość 305 417 ton
za rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej Hisz-
panii w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004.

(11) Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność
włókien, władze hiszpańskie uznały, iż do otrzymania
pomocy kwalifikuje się 632 ton bawełny nieodziarnionej,
pochodzącej z obszarów zasiewów w Portugalii. Wymie-
niona ilość odpowiada kryteriom przewidzianym
w art. 16 ust. 3 drugi akapit rozporządzenia (WE) nr
1591/2001 i należy ją zatem uznać za rzeczywistą
produkcję bawełny nieodziarnionej Portugalii w odnie-
sieniu do roku gospodarczego 2003/2004.

(12) Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001
przewiduje, iż w wypadku gdy wysokość ustalonej
produkcji rzeczywistej dla Hiszpanii i Grecji razem
wziętej przekracza 1 031 000 ton, cena orientacyjna,
określona w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia zostaje
zmniejszona w każdym Państwie Członkowskim, w
którym rzeczywista produkcja przekracza gwarantowaną
ilość krajową.
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(1) Protokół ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr
1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1).

(2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.
(3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).



(13) W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004,
gwarantowane ilości krajowe zostały przekroczone
zarówno w Hiszpanii, jak i w Grecji. Obniżka ceny orien-
tacyjnej dla Hiszpanii i Grecji zostaje naliczona na
podstawie wskaźnika przekroczenia ich gwarantowanych
ilości krajowych.

(14) Zgodnie z art. 7 ust. 4 pierwszy akapit rozporządzenia
(WE) nr 1051/2001, obniżka ceny orientacyjnej dla
każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego jest
równa 50 % wskaźnika przekroczenia jego gwaranto-
wanej ilości krajowej.

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien
Naturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Dla roku gospodarczego 2003/2004 rzeczywistą
produkcję bawełny nieodziarnionej ustala się następująco:

— 1 006 248 ton dla Grecji,

— 305 417 ton dla Hiszpanii,

— 632 ton dla Portugalii.

2. Kwotę, o jaką zostaje obniżona cena orientacyjna dla roku
gospodarczego 2003/2004, ustala się następująco:

— 15,201 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Grecji,

— 12,012 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Hisz-
panii,

— 0 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Portugalii.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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