
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 126/2005

z dnia 27 stycznia 2005 r.

ustalające pułapy w zakresie finansowania środków w celu poprawy jakości produkcji oliwy
z oliwek w cyklu produkcyjnym 2005/2006 i wprowadzające odstępstwo od art. 3 ust. 3

rozporządzenia (WE) nr 528/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22
września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji
rynku olejów i tłuszczów (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/1999
z dnia 10 marca 1999 r. ustanawiające środki w celu poprawy
jakości produkcji oliwy z oliwek (2), w szczególności jego art. 3
ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 528/1999 ustanawia,
w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego i w
odniesieniu do każdego 12-miesięcznego cyklu produk-
cyjnego rozpoczynającego się z dniem 1 maja, uzgod-
nienia finansowe dotyczące środków mających na celu
poprawę jakości produkcji oliwy z oliwek i jej wpływu
na środowisko naturalne.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2004 (3) ustala
w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004 szaco-
waną produkcję oliwy z oliwek, łącznie z szacowaną
produkcją oliwek stołowych wyrażonych jako ekwiwalent
oliwy z oliwek, w wysokości 2 714 450 ton. Odpowiada
to 343 356 tonom w odniesieniu do Grecji, 1 591 330
tonom w odniesieniu do Hiszpanii, 3 335 tonom
w odniesieniu do Francji, 741 956 tonom
w odniesieniu do Włoch i 34 473 tonom
w odniesieniu do Portugalii. Kwota potrącona
z pomocy produkcyjnej na ten rok gospodarczy oliwy
z oliwek służy za podstawę finansowania środków mają-
cych na celu poprawę jakości oliwy w trakcie cyklu
produkcyjnego zaczynającego się dnia 1 maja 2004 r.

(3) Należy ustalić pułapy finansowe dotyczące środków
kwalifikujacych się do zwrotu z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

(4) Jako że środki mają względnie ustalone koszty mini-
malne, pułapy całkowitego finansowania ustanowionego
w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 528/1999 mogą
zatem okazać się za niskie w odniesieniu do niektórych
Państw Członkowskich. Dlatego należy ustanowić właś-
ciwe limity w tych przypadkach.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do cyklu produkcyjnego od dnia 1 maja 2005 r.
do dnia 30 kwietnia 2006 r., pułapy finansowania środków
ustanowionych w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 528/1999 wynoszą:

Grecja 6 331 014 EUR

Hiszpania 11 099 557 EUR

Francja 60 804 EUR

Włochy 0 EUR

Portugalia 644 052 EUR

Artykuł 2

Nie naruszając art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 528/1999,
dodatkowy narodowy wkład finansowy z Państw Członkow-
skich, w odniesieniu do których pułap finansowania ustano-
wiony w art. 1 wynosi 100 000 EUR lub mniej, wynosi nie
więcej niż 250 000 EUR.

Artykuł 3

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 27 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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