
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1878/2004

z dnia 28 października 2004 r.

uchylające rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG i rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 w
odniesieniu do ustalania wydajności oliwek i oliwy na Cyprze, Malcie i w Słowenii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2261/84 z
dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiającego ogólne zasady
przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek
oraz organizacjom producentów (1) przewiduje, że wydaj-
ność oliwek i oliwy, o której mowa w art. 5 ust. 7
rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG z dnia 22
września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej orga-
nizacji rynku olejów i tłuszczów (2), powinna być usta-
lona dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie
danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie
będące producentami.

(2) W odniesieniu do Cypru, Malty i Słowenii, zważywszy na
niski poziom produkcji tych krajów, rezultaty obliczane
są statystycznie w odniesieniu wyłącznie do jednego
obszaru, a mała liczba próbek nie pozwala na uzyskanie
wystarczająco precyzyjnych wyników na poziomie

krajowym. Otrzymane w ten sposób dane byłyby
niespójne i niemożliwe do wykorzystania do celów
kontroli.

(3) Aby uniknąć zbytniego obciążenia administracyjnego
Cypru, Malty i Słowenii, przy wdrażaniu metody oceny
wydajności jedynie na rok gospodarczy 2004/2005,
która nie przyniosłaby niezależnie od wszystkiego adek-
watnego wyniku, należy uchylić art. 5 ust. 7 rozporzą-
dzenia nr 136/66/EWG, a także art. 18 rozporządzenia
(EWG) nr 2261/84, i nie ustalać dla tych Państw Człon-
kowskich wydajności oliwek i oliwy w odniesieniu do
wyżej wymienionego roku gospodarczego.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia nr 136/66/EWG i art. 18
rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 nie mają zastosowania do
Cypru, Malty i Słowenii w roku gospodarczym 2004/2005.

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 28 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1639/1998 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998,
str. 38).

(2) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z
30.4.2004, str. 97).


