
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1733/2004

z dnia 5 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 635/2004 dotyczące ustalania kursów walutowych mających
zastosowanie w roku 2004 do niektórych rodzajów pomocy bezpośredniej oraz środków o charak-

terze strukturalnym lub środowiskowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia
22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (1), w
szczególności jego art. 4 ust. 3 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 2808/98 terminem operacyjnym dla kursu walu-
towego w odniesieniu do płatności powierzchniowej z
tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2), ustanawia-
jącego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-
niego w ramach wspólnej polityki rolnej, a także ustana-
wiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz
zmieniającego niektóre rozporządzenia, jest początek
danego roku gospodarczego.

(2) Na mocy art. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji
(WE) nr 659/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. ustanawia-
jącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyj-
nych w sektorze owoców i warzyw (3), rok gospodarczy
w odniesieniu do orzechów rozpoczyna się 1 stycznia.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2004 (4) ustala w
Załączniku kursy walutowe mające zastosowanie do płat-
ności, których termin operacyjny przypada na 1 stycznia.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 635/2004 nie odnosi się do
płatności powierzchniowej z tytułu orzechów, przewi-
dzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003. Należy jednakże ustanowić, że
kursy ustalone w Załączniku do tego rozporządzenia
mają również zastosowanie do płatności powierz-
chniowej z tytułu orzechów.

(5) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr
635/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 635/2004
dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) płatność powierzchniowa z tytułu orzechów, przewidziana
w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia (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 5 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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