
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2004

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego
w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia
30 czerwca 1992 r. ustanawiające obszar wolnego handlu w
zakresie sektora czystego tytoniu (1), w szczególności jego art.
14 bis, akapit szósty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2848/98 z 22 grudnia 1998 r. wprowadzającym zmiany
w stosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92
w zakresie dotyczącym systemu premii, kwot produkcyj-
nych i pomocy specjalnej przyznawanej zrzeszeniom
producentów w sektorze czystego tytoniu (2), Komisja
określa na podstawie propozycji złożonej przez Państwo
Członkowskie wrażliwe obszary produkcji i/lub grupy
odmian wysokiej jakości podlegające wyłączeniu z
programu zakupu kwotowego.

(2) Niektóre Państwa Członkowskie zawnioskowały o wyłą-
czenie pewnej ilości odmian wysokiej jakości z programu
zakupów kwotowych na okres zbiorów w roku 2004.
Należy więc ustalić listę wspomnianych grup odmian
wysokiej jakości na okres zbiorów w roku 2004.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2848/98 przewiduje, że
Państwo Członkowskie ogłasza zamiar sprzedaży od 1
listopada. Niniejsze rozporządzenie musi więc wejść w
życie od 1 listopada 2004 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartość kwotowa grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z
programu zakupów kwotowych na okres zbiorów w roku 2004
jest następująca:

a) we Francji:

— grupa III 2 576,480 ton

b) w Portugalii:

— grupa I 1 231,000 ton
— grupa II 218,000 ton

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie od dnia 1 listo-
pada 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

PLL 258/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2004

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z
30.4.2004, str. 48).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1983/2002 (Dz.U. L 306 z
8.11.2002, str. 8).


