
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1461/2004

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości
niektórych kwot określonych w jego art. 14

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6
grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastoso-
wanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Notyfikacje otrzymane od Państw Członkowskich wyka-
zują, że płatności z rezerwy, o której mowa w art. 14
ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr
1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przy-
znawania refundacji wywozowych do niektórych
produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wyso-
kości sum takich refundacji (2) w okresie od początku
roku budżetowego do 1 maja 2004 r. dokonywane są
w szybszym tempie niż w ubiegłym roku budżetowym.

(2) W celu uniknięcia zakłóceń w handlu, spowodowanych
wzrostem tempa wykorzystania rezerw, które mogą
przynieść negatywne skutki dla podmiotów gospodar-
czych korzystających z tej rezerwy, właściwe jest zwięk-
szenie, w drodze odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 3 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1520/2000, wysokości kwot określo-
nych w tych postanowieniach na bieżący rok budżetowy.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Kwestii
Horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi
produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I
do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE)
nr 1520/2000 na rok budżetowy kończący się 15 października
2004 r.:

1) Limit całkowitej rezerwy określony w pierwszym akapicie
ustępu pierwszego zwiększa się do wysokości 45 milionów
EUR.

2) Sumę określoną w drugim akapicie ust. 3 zwiększa się do 35
milionów EUR.

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 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z
25.11.2000, str. 5).

(2) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z
1.5.2004, str. 14).


