
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1997/2004

z dnia 19 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w sprawie prognozy bilansu dostaw na Maderę dla
sektora wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (1), w szcze-
gólności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30
grudnia 2003 r. ustanawiające bilanse dostaw i pomoc
wspólnotową dla niektórych podstawowych produktów
do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady
rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do
regionów peryferyjnych na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1453/2001 (2), ustanawia prognozę bilansu
dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej dla
produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami dostaw
w szczególności na wyspy Azorów i Maderę.

(2) Obecny poziom realizacji rocznej prognozy bilansów
dostaw mrożonej wołowiny i cielęciny w przypadku
Madery wykazuje, iż określona wysokość dostaw wymie-
nionych produktów jest niższa od potrzeb ze względu na
popyt wyższy niż przewidziany.

(3) Należy zatem niezwłocznie dostosować ilości wymienio-
nych produktów do rzeczywistych potrzeb najbardziej
peryferyjnych regionów, o których mowa.

(4) W związku z powyższym należy zmienić rozporządzenie
(WE) nr 14/2004.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opiniami wszystkich odpowiednich komitetów
zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część 7 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 14/2004
zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniej-
szego rozporządzenia.

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 19 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z
1.10.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1796/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004,
str. 23).



ZAŁĄCZNIK

„Część 7

Sektor wołowiny i cielęciny

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok
kalendarzowy

MADERA

Oznaczenie towarów Kod (*) Ilość

Pomoc
(euro/tona)

I II III

Mięso:

— wołowina i cielęcina,
świeża lub schłodzona 0201

0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

4 800 153 171 (**)

0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)

123 141 (**)

— wołowina i cielęcina
zamrożona

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

1 400 119 137 (**)

0202 30 90 9200 (6) 95 113 (**)

(*) Kody produktów i przypisy określone są w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987,
str. 1).

(**) Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 33
rozporządzenia nr 1254/1999. Jeżeli istnieją różne stawki dla refundacji przyznawanej zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE)
nr 1254/1999, kwota pomocy jest równa refundacji przyznawanej dla produktów oznaczonych tym samym kodem nomenklatury
refundacji wywozowych dla miejsca przeznaczenia B03 obowiązującego w chwili składania wniosku o pomoc.”
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