
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 567/2005

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom
producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady

nr 136/66/EWG

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), w szczególności jego art. 20d
ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 20d ust. 1 rozporządzenia nr 136/66/EWG
stanowi, że potrąca się pewien procent z kwoty pomocy
produkcyjnej na sfinansowanie działań organizacji produ-
centów i ich uznanych związków. Na lata gospodarcze
od 1998/1999 do 2004/2005 wymieniony procent
wynosi 0,8 %.

(2) Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2366/98 z dnia 30 października 1998 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy
produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach
gospodarczych 1998/99, 1999/2000 i 2000/01 (2)
stanowi, że ilości jednostkowe przyznawane związkom
i organizacjom producentów są ustalane na podstawie
prognozy dla ogółu zatrzymanej pomocy. Środki, które
będą dostępne w każdym Państwie Członkowskim na
mocy wymienionego zatrzymania, powinny zostać
rozdzielone w odpowiedni sposób pomiędzy uprawnione
podmioty.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a) i b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 2366/98, zostają ustalone na rok gospodarczy
2004/2005 w wysokości:

— dla Grecji, odpowiednio 2,0 EUR i 2,0 EUR

— dla Hiszpanii, odpowiednio 4,5 EUR i 2,2 EUR

— dla Francji, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR

— dla Włoch, odpowiednio 2,0 EUR i 2,2 EUR

— dla Malty, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR

— dla Portugalii, odpowiednio 0,0 EUR i 6,5 EUR

— dla Słowenii, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) 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).

(2) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1432/2004 (Dz.U. L 264
z 11.8.2004, str. 6).


