
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1388/2004

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie określonych szczegółowych przepisów
wykonawczych dotyczących prowadzenia księgowości w celu określenia dochodów gospodarstw

rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15
czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunko-
wych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej
gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar-
czej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr
1915/83 (2), agencja łącznikowa przekazuje sprawozdania
gospodarstw Komisji, zgodnie ze specyfikacjami technicz-
nymi określonymi w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977
r. w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa
rolnego wykorzystywanego w celu określenia dochodów
gospodarstw rolnych (3). Ze względów jasności wskazane
jest zdefiniowanie momentu, w którym sprawozdania
gospodarstw można uznać za przekazane Komisji,
uwzględniając rozwój wspomnianych specyfikacji tech-
nicznych.

(2) Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 stanowi
nadto, że agencja łącznikowa przekazuje wszystkie spra-
wozdania gospodarstw Komisji nie później niż dziewięć
miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, którego
sprawozdania te dotyczą. Wskazane jest przedłużenie
tego okresu dla roku obrachunkowego 2003, aby
zapewnić agencjom łącznikowym czas na dostosowanie

ich organizacji pracy w celu uwzględnienia nowej defi-
nicji momentu uznawania sprawozdań gospodarstw za
przekazane Komisji.

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo-
rządzenie (EWG) nr 1915/83.

(4) Środki ustanowione niniejszym rozporządzeniem są
zgodne z opinią Komitetu Wspólnotowego ds. Sieci
Danych Rachunkowych Gospodarstw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 3

Agencja łącznikowa przekazuje Komisji wszystkie sprawoz-
dania gospodarstw, przedstawione w formie określonej w
załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77, nie
później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku obra-
chunkowego, którego sprawozdania te dotyczą. Jednakże
sprawozdania gospodarstw za rok obrachunkowy 2003
przekazuje się Komisji nie później niż czternaście miesięcy
od zakończenia tego roku obrachunkowego.

Sprawozdania gospodarstw uważa się za przekazane
Komisji w momencie potwierdzenia przez agencję łączni-
kową, po wprowadzeniu danych do systemu dostaw i
kontroli danych Komisji i po przeprowadzeniu kolejnych
kontroli komputerowych, że dane są gotowe do załado-
wania do bazy danych Komisji.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U.
L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 190 z 14.7.1983, str. 25.
(3) Dz.U. L 263 z 17.10.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1837/2001 (Dz.U. L 255 z
24.9.2001, str. 1).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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