
A BIZOTTSÁG 2001/2004/EK RENDELETE

(2004. november 22.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározá-
sáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből szár-

mazó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, vala-
mint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes
virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalma-
zására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987.
december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

a fenti 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdésében, illetve a
3. cikkben foglaltak szerint, a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú
rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több
virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi
importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kéthetes
időszakokra határozzák meg. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából,
Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok
Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések
alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 1988. március

17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében
ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagál-
lamok által közölt súlyozott árak alapján. Az alkalmazandó vám
meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat kése-
delem nélkül határozzák meg. Ezért rendelkezni kell e rendelet
azonnali hatálybalépéséről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 700/88/EGK rendelet 1b. cikkében említett egy virágból álló
(virágos) szegfű, több virágból álló (virágos szárú) szegfű, nagy-
virágú rózsa és kisvirágú rózsa tekintetében a kéthetes idősza-
kokra vonatkozó közösségi termelői árakat és közösségi import-
árakat a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. november 23-án lép hatályba.

E rendeletet 2004. november 24. és 2004. december 7. között
kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2004.11.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/5

(1) HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rende-
lettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel
(HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői áraknak és közösségi importáraknak a Ciprusról, Izraelből,
Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára
vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára történő meghatározásáról szóló, 2004. november 22. bizottsági

rendelethez

(EUR/100 db)

2004. november 24. és december 7. között

Közösségi termelői ár
Egy virágból álló

szegfű
(virágos)

Több virágból álló
szegfű

(virágos szárú)
Nagyvirágú rózsa Kisvirágú rózsa

14,52 12,09 30,43 15,37

Közösségi importár
Egy virágból álló

szegfű
(virágos)

Több virágból álló
szegfű

(virágos szárú)
Nagyvirágú rózsa Kisvirágú rózsa

Izrael — — — —

Marokkó — — — —

Ciprus — — — —

Jordánia — — — —

Ciszjordánia és a Gázai
övezet — — — —

HUL 346/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.23.


