
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 170/2005

z dnia 31 stycznia 2005 r.

ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok
gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego
art. 6, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy
w odniesieniu do przetworów owocowych
i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje kwotę
pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych
do przetworzenia nie później niż dnia 31 stycznia.

(2) W przypadku Państw Członkowskich Wspólnoty
w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r., kontrolę prze-
strzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczą-
cych przetwarzania pomidorów, określonych w art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na
podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostat-
nich lat gospodarczych, dla których dostępne są osta-
teczne dane dotyczące tych Państw Członkowskich.

(3) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 416/2004
z dnia 5 marca 2004 r. ustanawiającego środki prze-
jściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze
względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii

i Słowacji do Unii Europejskiej (3), dla Państw Członkow-
skich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1
maja 2004 r., kontrola przestrzegania progów wspólno-
towych i krajowych dotyczących przetwarzania pomi-
dorów jest ustalona w oparciu o ilości, do których
odnoszą się wnioski o pomoc na rok gospodarczy
2004/2005.

(4) Ilość przetworzonych w ramach systemu pomocy pomi-
dorów, którą należy uwzględnić w ramach kontroli prze-
strzegania progów krajowych i wspólnotowych jest
większa niż 128 640 ton progu wspólnotowego.
W przypadku Państw Członkowskich, które przekroczyły
próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do
pomidorów przeznaczonych do przetworzenia w roku
gospodarczym 2005/2006 powinna zostać zmieniona
w stosunku do poziomu ustalonego w art. 4 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2201/96, zgodnie z art. 5 ust.
2 i 4 wymienionego rozporządzenia, jak również art. 3
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 416/2004.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 kwotę
pomocy w odniesieniu do pomidorów na rok gospodarczy
2005/2006 ustala się w następujący sposób:

a) w Grecji, Francji, Portugalii, we Włoszech, Republice
Czeskiej, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w Polsce i Słowacji,
34,50 EUR/tonę;

b) w Hiszpanii:

i) 34,50 EUR/tonę w odniesieniu do pomidorów przezna-
czonych do przetworzenia na całe pomidory bez skórek,

ii) 31,29 EUR/tonę w odniesieniu do pomidorów przezna-
czonych do przetworzenia w inny sposób.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2004 (Dz.U. L 371
z 18.12.2004, str. 18). (3) Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 12.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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