
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1250/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15
grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne
dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29
września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiające określone systemy
wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94,
(WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr
1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr
2529/2001 (2), przewiduje w szczególności premię
mleczną, jak również dodatkowe płatności w postaci
premii dodatkowych, które stosuje się od dnia 1 stycznia
2004 r.

(2) Premia mleczna została wprowadzona po raz pierwszy
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie
wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecz-
nych (3), skutkiem stopniowego obniżenia wsparcia cen
rynkowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.
Poziom premii wzrasta corocznie aż do roku 2007, w
celu wyrównania wspomnianego zmniejszenia wsparcia
cen rynkowych, które następuje corocznie 1 lipca,
który jest pierwszym dniem roku gospodarczego dla
mleka i przetworów mlecznych.

(3) Dlatego pożądane jest ustalenie dla premii mlecznej
terminu operacyjnego dla kursu wymiany na dzień 1
lipca w odniesieniu do roku, w którym przyznana jest
pomoc. Mając na względzie spójność, należy również
przewidzieć, że ten sam termin operacyjny dla kursu
wymiany ma zastosowanie w odniesieniu do produktów
mleczarskich i płatności dodatkowych.

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr
2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad stosowania agromonetarnego systemu dla
euro w rolnictwie (4).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarządzają-
cych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do art. 4 ust. 1 rozporządzenie (WE) nr 2808/98 dodaje się
trzeci akapit:

„W odniesieniu do premii mlecznych, jak i dodatkowych
płatności, o których mowa w tytule IV art. 7 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1782/2003, termin operacyjny dla kursu
wymiany ustala się na dzień 1 lipca w odniesieniu do
roku, w którym przyznana jest pomoc.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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