
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1742/2004

z dnia 7 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2235/92 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
pomocy w odniesieniu do konsumpcji przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach

Kanaryjskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (1), w szcze-
gólności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr
2235/92 (2) przewiduje, że pomoc przyznawana do prze-
tworów mlecznych wytwarzanych ze świeżego mleka
krowiego na Wyspach Kanaryjskich, przeznaczonego do
spożycia przez ludzi, jest wypłacana do granicy
44 000 ton pełnego mleka krowiego przez okres
dwunastu miesięcy.

(2) Z ostatniej oceny dostarczonej przez władze Hiszpanii
wynika, że granica spożycia wynosząca 44 000 ton

zostanie prawdopodobnie przekroczona w najbliższej
przyszłości. Z tego względu granica powinna zostać
zwiększona do 50 000 ton.

(3) W związku z powyższym rozporządzenie (EWG) nr
2235/92 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i
Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2235/92 wyrażenie
„44 000 ton” zastępuje się wyrażeniem „50 000 ton”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 7 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z
21.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 218 z 1.8.1992, str. 105. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1400/98 (Dz.U. L 187 z 1.7.1998,
str. 54).


