
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1987/2004

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do
produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji

(WE) nr 1520/2000

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z
dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe
zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozo-
wych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako
towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla
ustalania wysokości sum takich refundacji (2), w szczególności
jego art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Notyfikacje Państw Członkowskich, zgodnie z art. 8 ust.
2 rozporządzenia Komisji 1520/2000 wskazują, że
łączna kwota otrzymana z wniosków wynosi
248 761 823 EUR, a tymczasem dostępna kwota w
odniesieniu do transzy świadectw refundacji na mocy

art. 8 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000,
wynosi 78 594 136 EUR.

(2) Współczynnik redukcji powinien być obliczany na
podstawie art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1520/2000. Zatem współczynnik taki powinien
stosować się do kwot wnioskowanych w formularzu
świadectwa refundacji do wykorzystania od 1 grudnia
2004 r., jak określa art. 8 ust. 6 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1520/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty na wnioskach o świadectwa refundacji do wykorzystania
od 1 grudnia 2004 r. zależą od współczynnika redukcji 0,685.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN

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).


