
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1540/2004

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku
okresu niektórych płatności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 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 i (WE) nr 2529/2001 (1), w
szczególności jego art. 145 lit. q),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 95 i 96 rozporządzenia (WE) nr
1782/2003 producenci mleka mogą korzystać z premii
za przetwory mleczne i z płatności dodatkowych,
począwszy od 2004 r. Na mocy art. 28 ust. 2 tego
samego rozporządzenia te premie i płatności wypłacane
są raz w roku, podczas okresu rozpoczynającego się 1
grudnia i kończącego się 30 czerwca następnego roku
kalendarzowego.

(2) Na rynku mleka odnotowano ostatnio istotne obniżenie
ceny mleka, co pociągnęło za sobą pewną destabilizację
sytuacji producentów oraz zagrożenie pogorszenia ich
sytuacji finansowej. Z uwagi na tę sytuację kilka Państw
Członkowskich zwróciło się do Komisji o niezwłoczne
podjęcie środków w celu przezwyciężenia tych trudności.
Przyspieszenie okresu zapłaty wyżej wymienionych
premii i płatności stanowi właściwy środek dla osiąg-

nięcia tego celu. Jednakże, ze względu na budżet, nie
mogą one zostać wypłacone przed 16 października
2004 r.

(3) W związku z powyższym należy w roku 2004 odstąpić
od okresu płatności określonego w art. 28 ust. 2 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4) Aby umożliwić producentom mleka zapewnienie
lepszego zarządzania ich sytuacją finansową, w szczegól-
ności biorąc pod uwagę płatności, które będą dokony-
wane, począwszy od wskazanej daty, należy ustalić
natychmiastowe wejście w życie niniejszego rozporzą-
dzenia.

(5) Środki ustalone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne
z opinią Komitetu Zarządzającego Dopłatami Bezpośred-
nimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku 2004, w związku z odstępstwem od art. 28 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, początek okresu zapłaty
premii za przetwory mleczne oraz płatności dodatkowych,
określonych w tytule IV rozdziale 7 rozporządzenia (WE) nr
1782/2003, ustala się na 16 października.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 27 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) 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).


