
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 938/2005

z dnia 20 czerwca 2005 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż
w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych

pochodzących z Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia
21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyj-
nych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pocho-
dzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego
Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 2 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr
4088/87 przewiduje, iż wspólnotowe ceny przywozu
i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co piętnaście
dni dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków
wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż
drobnokwiatowych i mają zastosowanie przez dwa
tygodnie. Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawia-
jącego niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgod-
nień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych
kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka
oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2) ceny są
ustalone dla okresu dwóch kolejnych tygodni na
podstawie ważonych danych, dostarczonych przez
Państwa Członkowskie.

(2) Istotne jest, aby ceny te zostały bezzwłocznie ustalone,
żeby móc określić, jakie należności celne należy
stosować.

(3) Z uwagi na przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej
dnia 1 maja 2004 r. w przyszłości nie należy ustalać
cen przywozu odnośnie do tego państwa.

(4) Podobnie nie należy też już ustalać cen przywozu
względem Izraela, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy
Gazy, biorąc pod uwagę porozumienia zatwierdzone
decyzją Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany
listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael
dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz
zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu
między WE a Izraelem (3), 2003/914/WE z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską
a Królestwem Maroka dotyczącego wzajemnych środków
liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 3 do
Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4)
oraz 2005/4/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwo-
lenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej
na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dotyczącego
wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia proto-
kołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego
pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (5).

(5) Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie
czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego
ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu
dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielok-
wiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiato-
wych, określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87,
ustalone są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia na
okres od 22 czerwca do 5 lipca 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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nione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997,
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nione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289
z 22.10.1997, str. 1).

(3) Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.
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(5) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.



ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 22 czerwca do 5 lipca 2005 r.

Wspólnotowe ceny
producenta

Goździki jednokwia-
towe

(bloom)

Goździki wielokwia-
towe
(spray)

Róże wielkokwiatowe Róże drobnokwiatowe

18,52 13,24 28,11 11,42

Wspólnotowe ceny
przywozu

Goździki jednokwia-
towe

(bloom)

Goździki wielokwia-
towe
(spray)

Róże wielkokwiatowe Róże drobnokwiatowe
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