
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1843/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu
walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,

Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromo-
netarnego systemu dla euro w rolnictwie (1), obowiązu-
jącym terminem dla kursu walutowego dla płatności
obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule
IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 (2), które ustanawia wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej, a także ustanawia określone systemy
wsparcia dla rolników oraz zmienia niektóre rozporzą-
dzenia, 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
dla orzechów rozpoczyna się 1 stycznia.

(3) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 751/2004 (4)
stanowi, że dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy,
Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej
„nowymi Państwami Członkowskimi”) obowiązujący
termin dla kursu walutowego mającego zastosowanie
do systemów wsparcia, dla których obowiązującym
terminem dla kursu walutowego jest pierwszy stycznia,
ustalony jest w roku 2004 na dzień wejścia w życie
Traktatu o Przystąpienia z 2003 r.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 751/2004 nie odnosi się do
płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej
w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003. Należy jednak przewidzieć, by termin
obowiązujący dla kursu walutowego stosowanego w
nowych Państwach Członkowskich dla wymienionej płat-
ności został również ustalony na dzień wejścia w życie
Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
rozporządzenie (WE) nr 751/2004.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarzadzają-
cych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 751/2004
dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e) płatność obszarowa z tytułu orzechów, przewidziana w
tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
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(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z
8.7.2004, str. 13).

(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).

(3) Dz.U. L 100 z 17.04.1997, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1135/2001 (Dz.U. L 154 z
9.6.2001, str. 9). (4) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 19.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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