
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1457/2004

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w
zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących

z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia
21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyj-
nych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pocho-
dzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz Zachodniego
Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

W zastosowaniu art. 2 ust. 2 i art. 3 wymienionego wcześniej
rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 wspólnotowe ceny przy-
wozu i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co dwa
tygodnie dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków
wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobno-
kwiatowych na okres kolejnych dwóch tygodni. Zgodnie z art.
1b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca
1988 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stoso-

wania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektó-
rych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka
oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2), ceny są ustalone
dla okresu dwóch kolejnych tygodni na podstawie ważnych
danych, dostarczonych przez Państwa Członkowskie. Istotne
jest, aby ceny zostały bezzwłocznie ustalone, żeby móc określić,
jakie należności celne należy stosować. W tym celu uzasadnione
jest, by przewidzieć natychmiastowe wejście w życie niniejszego
rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu
dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielok-
wiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiato-
wych, określonych w art. 1b rozporządzenia (EWG) nr 700/88,
na okres dwóch tygodni, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia
2004 r.

Stosuje się od dnia 18 do 31 sierpnia 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
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(1) Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997,
str. 1).

(2) Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z
22.10.1997, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalającego wspólnotowe ceny producenta i wspólno-
towe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy
roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 18 do 31 sierpnia 2004 r.

Wspólnotowe ceny
producenta

Goździki
jednokwiatowe

(bloom)

Goździki
wielokwiatowe

(spray)
Róże wielkokwiatowe Róże drobnokwiatowe

13,42 10,04 16,33 8,42

Wspólnotowe ceny przy-
wozu

Goździki
jednokwiatowe

(bloom)

Goździki
wielokwiatowe

(spray)
Róże wielkokwiatowe Róże drobnokwiatowe

Izrael — — — —

Maroko — — — —

Cypr — — — —

Jordania — — — —

Zachodni Brzeg i Strefa
Gazy — — — —
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