
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2004

z dnia 8 października 2004 r.

ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania
środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt dla EFOGR, Sekcji Gwarancji

na rok obrachunkowy 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia
2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania
interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Sekcję Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr
411/88 z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie metody i
stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów
finansowania środków interwencyjnych obejmujących
skup, składowanie i zbyt (2) jednolita stopa procentowa
stosowana do obliczania kosztów finansowania środków
interwencyjnych odpowiada trzymiesięcznym i dwunas-
tomiesięcznym stopom EURIBOR ważonym odpo-
wiednio w jednej trzeciej i dwóch trzecich.

(2) Komisja ustala stopę przed rozpoczęciem każdego roku
obrachunkowego EFOGR, Sekcja Gwarancji na podstawie
stóp odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedza-
jących ustalenie.

(3) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 prze-
widuje wyznaczenie specjalnej stopy procentowej dla
Państwa Członkowskiego, jeżeli w ciągu co najmniej 6
miesięcy jego stopa procentowa jest niższa niż jednolita

stopa procentowa ustalona dla Wspólnoty. Jeżeli Państwo
Członkowskie nie notyfikowało wysokości stóp przed
końcem roku obrachunkowego, stopa, którą ma
stosować, jest określona na podstawie referencyjnych
stóp procentowych określonych w załączniku do
wspomnianego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu EFOGR.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wydatków poniesionych w ciągu roku obra-
chunkowego 2005 EFOGR, Sekcja Gwarancji:

1) stopę procentową określoną w art. 3 rozporządzenia (EWG)
nr 411/88 ustala się na 2,2%;

2) specjalną stopę procentową określoną w art. 4 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,1% dla Francji,
Austrii, Portugalii i Szwecji oraz na 2,0 % dla Irlandii i
Finlandii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października
2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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