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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1531/2005,
annettu 21 päivänä syyskuuta 2005,
puuvillan, josta ei ole poistettu siemeniä, tuotantoarvion määrittämisestä markkinointivuodeksi
2005/2006 ja tästä johtuvasta kohdehinnan väliaikaisesta alentamisesta
lan säännösten mukaisesti korvaamalla kuitenkin tosiasiallinen tuotanto arvioidulla tuotannolla, jota korotetaan 15 prosenttia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonkuitujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4 (1),

(4)

ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1051/2001 (2) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3) 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että puuvillan, josta ei ole
poistettu siemeniä, asetuksen (EY) N:o 1051/2001 14
artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu
tuotantoarvio ja tästä johtuva kohdehinnan väliaikainen
alentaminen on vahvistettava ennen kyseessä olevan
markkinointivuoden 10 päivää syyskuuta.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 19 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että tuotantoarvio on vahvistettava ottamalla
huomioon satoennusteet.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 14 artiklan 3 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti kohdehinnan väliaikainen alentaminen lasketaan kyseisen asetuksen 7 artik-

1 artikla
1.
Vahvistetaan puuvillan, josta ei ole poistettu siemeniä, tuotantoarvioksi markkinointivuonna 2005/2006:
— 1 050 000

tonnia Kreikan osalta,

—

315 423

tonnia Espanjan osalta,

—

611

tonnia Portugalin osalta.

2.
Alennetaan kohdehintaa markkinointivuonna 2005/2006
väliaikaisesti seuraavasti:
— 34,654

euroa/100 kg Kreikan osalta,

— 25,299

euroa/100 kg Espanjan osalta,

—

euroa/100 kg Portugalin osalta.

0

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2005.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) Pöytäkirja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1).
(2) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1486/2002 (EYVL L 223,
20.8.2002, s. 3).

