
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1407/2004

z dnia 2 sierpnia 2004 r.

ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obsza-
rowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 z
dnia 16 grudnia 2003 r. ustanawiające środki przejściowe do
stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia (WE) nr
1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej
dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 143b rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego
określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-
jącego rozporządzenia (WE) 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 i
(WE) nr 2529/2001 (2), Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa,
Litwa, Węgry, Polska i Słowacja postanowiły zastąpić
płatności bezpośrednie systemem Jednolitej Płatności
Obszarowej.

(2) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003
terminem operacyjnym dla wymiany kwoty, jaka ma
zostać przyznana, na rok 2004, z tytułu Jednolitej Płat-
ności Obszarowej, jest dzień 1 lipca 2004 r.; kurs
wymiany, który należy stosować, jest średnią kursów
wymiany stosowanych w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca 2004 r. obliczaną pro rata temporis.

(3) Należy zatem ustalić kurs wymiany, o którym mowa, dla
Państw Członkowskich, które zdecydowały się na zasto-
sowanie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej w 2004
r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kurs wymiany na 2004 r. określony w załączniku stosuje się w
Czechach, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, w
Polsce i na Słowacji, w wysokości uzgodnionej w ramach Jedno-
litej Płatności Obszarowej przewidzianej w art. 143b rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2004 (Dz.U. L 213 z
15.6.2004, str. 3).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z
30.4.2004, str. 48).



ZAŁĄCZNIK

Kurs wymiany określony w art. 1

1 EUR = (średnia od 1.1.2004 r. do 30.6.2004 r.)

0,585539 funt cypryjski

32,4485 korona czeska

15,6466 korona estońska

256,237 forint węgierski

3,4529 lit litewski

0,660405 łat łotewski

4,73521 złoty polski

40,3374 korona słowacka
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