
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1819/2004

z dnia 20 października 2004 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dotyczące terminu potrzebnego
na rozpatrzenie wniosku przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż, ryżu i

produktów zbożowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 oraz art. 18,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiającego
specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i
ryżu (3) stanowi, że pozwolenia na wywóz produktów,
o których mowa w tym ustępie, są wydawane w trzecim
dniu roboczym po złożeniu wniosku, o ile w tym czasie
Komisja nie podejmie specjalnych środków.

(2) Wspomniany wyżej termin na rozpatrzenie wniosku ma
zastosowanie zarówno do pozwoleń, dla których kwota
refundacji jest równa zero, jak i dla tych, dla których
kwota refundacji jest większa od zera. Biorąc pod

uwagę sytuację zaopatrzeniową na wspólnotowym rynku
zbóż i ryżu w roku gospodarczym 2004/2005, należy
zwiększyć wielkość wywozu zbóż i ryżu, szczególnie
tych objętych cenami obowiązującymi na rynku świa-
towym.

(3) W związku z tym należy czasowo zawiesić obowiązy-
wanie trzydniowego terminu na rozpatrzenie wniosku
przed wydaniem niektórych pozwoleń na wywóz zbóż,
ryżu i niektórych produktów zbożowych, dla których
kwota refundacji, po uwzględnieniu ewentualnych kwot
korygujących, jest równa zero.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 akapit pierwszy rozpo-
rządzenia (WE) nr 1342/2003 pozwolenia na wywóz
produktów, o których mowa w tym akapicie, są wydawane w
dniu złożenia wniosku, o ile kwota refundacji jest równa zero.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 20 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.
(3) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1092/2004 (Dz.U. L 209 z
11.6.2004, str. 9).


