
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1104/2005

z dnia 13 lipca 2005 r.

ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na
pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie

(WE) nr 2375/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002
z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające i ustalające zarządzanie
wspólnotowym kontyngentem taryfowym na pszenicę
zwyczajną z państw trzecich, o jakości innej niż jakość wysoka
oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otworzyło roczny
kontyngent celny na 2 981 600 ton pszenicy zwyczajnej,
o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został
podzielony na trzy podkontyngenty.

(2) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002
ustalił na 592 900 ton wielkość podkontyngentu III dla
okresu od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 września
2005 r.

(3) Ilości wnioskowane w dniu 11 lipca 2005 r., zgodnie
z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, prze-
kraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy więc
określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydane,
poprzez ustanowienie współczynnika redukcji, jaki
należy zastosować do wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach
podkontyngentu III dla pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż
jakość wysoka, złożony i przekazany Komisji w dniu 11 lipca
2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr
2375/2002, zostaje uwzględniony do wysokości 1,84593 %
ilości wnioskowanych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2003 (Dz.U. L 158
z 27.6.2003, str. 21).


