
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1273/2004

z dnia 12 lipca 2004 r.

odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspól-
noty w roku gospodarczym 2004/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1251/1999 z
dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system wsparcia dla produ-
centów niektórych roślin uprawnych (1), w szczególności jego
art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999
stanowi, że w celu kwalifikacji do płatności obszarowych
producenci musieli zasiać materiał siewny nie później niż
do dnia 31 maja poprzedzającego odpowiedni zbiór
plonów.

(2) W wyniku szczególnych warunków pogodowych w tym
roku nie będzie możliwe dostosowanie się do ostatecz-
nych terminów siewu w przypadku niektórych upraw we
Włoszech i Hiszpanii oraz w niektórych regionach
Finlandii, Francji, Portugalii i Szwecji.

(3) W tych okolicznościach nieprzekraczalny termin siewu
na rok gospodarczy 2004/2004 powinien zostać odro-
czony.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ostateczne terminy siewu na rok gospodarczy 2004/2005 usta-
lone są w Załączniku dla określonych upraw i regionów.

Artykuł 2

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

Stosuje się je do płatności obszarowych na rok gospodarczy
2004/2005.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160, z 26.6.1999, str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270, z
21.10.2003, str. 1)



ZAŁĄCZNIK

Ostateczne terminy siewu na rok gospodarczy 2004/2005

Uprawa Państwo Członkowskie Region Ostateczny termin

Soja, słonecznik, sorgo,
siemię lniane, len

Włochy Cały kraj 15 czerwca 2004 r.

Kukurydza Włochy Cały kraj z wyłączeniem
Lombardii: gminy miejskie
wymienione w dekrecie
regionalnym nr 15969

15 czerwca 2004 r.

Lombardia: gminy miejskie
wymienione w dekrecie
regionalnym nr 15969

30 czerwca 2004 r.

Soja, słonecznik, sorgo,
siemię lniane, len

Portugalia Entre-Douro e Minho, Beira
Litoral, Ribatejo e Oeste

15 czerwca 2004 r.

Kukurydza, słonecznik,
sorgo

Hiszpania Cały kraj 15 czerwca 2004 r.

Kukurydza Francja Aquitaine, Midi Pyrénées 15 czerwca 2004 r.

Wszystkie uprawy Szwecja Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten, Norrbotten

28 czerwca 2004 r.

Wszystkie uprawy Finlandia C2 21 czerwca 2004 r.

Wszystkie uprawy Finlandia C2P, C3, C4 28 czerwca 2004 r.
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