
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1776/2004

z dnia 14 października 2004 r.

ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru
na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną

opłatą

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w
sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1260/2001
stanowi, że w przypadku gdy opłata B jest niższa niż
maksymalna kwota określona w art. 15 ust. 4 niniejszego
rozporządzenia, dostosowana, w razie potrzeby, zgodnie
z art. 15 ust. 5, wymienionego rozporządzenia,
wytwórcy cukru mają obowiązek dokonać płatności na
rzecz sprzedawców buraków w wysokości 60% różnicy
między maksymalną kwotą do uiszczenia a opłatą B.
Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze
cukru (2) przewiduje, że wspomniana kwota do
uiszczenia ustalona została równocześnie z ustaleniem
opłaty produkcyjnej i według tej samej procedury.

(2) Na rok gospodarczy 2003/2004 rozporządzenie Komisji
(WE) 1430/2003 (3) określa kwotę maksymalną opłaty B

na 37,5% ceny interwencyjnej dla cukru białego, na ten
sam rok gospodarczy rozporządzenie Komisji (WE) nr
1775/2004 (4) ustala opłaty B w wysokości 27,050%
ceny interwencyjnej dla cukru białego. Z powodu tej
różnicy, zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001, należy ustalić kwotę do zapłacenia przez
wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków na
tonę buraków standardowej jakości.

(3) Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii w
terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok gospodarczy 2003/2004 kwotę, o której mowa w art.
18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, opłaty B, której
wytwórcy cukru muszą dokonać na rzecz sprzedawców
buraków, ustala się na wysokość 5,151 EUR na tonę buraków
standardowej jakości.

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 14 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z
10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 40. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 38/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004,
str. 13).

(3) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 15. (4) Patrz: strona 64 aktualnego Dziennika Urzędowego.


