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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2194/2002
af 10. december 2002
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på
verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative
for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse
tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og
noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative
europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i
Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses
for at være mest repræsentative for den internationale
handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier
ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret
bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det
leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1591/2001.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(2)

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 25,618 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
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