
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1899/2004

z dnia 29 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i

cielęciny w odniesieniu do systemu premii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
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 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w
szczególności jego art. 155,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2342/1999 (2) ustanawia zasady dotyczące roku zali-
czenia zwierząt będących przedmiotem wniosków
między innymi o premię specjalną; w oczekiwaniu na
wdrożenie przez Państwa Członkowskie systemu płat-
ności jednolitych, ustanowionego przez tytuł III rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003, producenci mogą decy-
dować o przyspieszeniu, pod koniec 2004 r., uboju zwie-
rząt w celu uzyskania premii specjalnej, gdy przysługuje
im premia w momencie uboju zgodnie z art. 4 ust. 6
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja
1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny
i cielęciny (3).

(2) Nadmierne obciążenie rzeźni pod koniec 2004 r. oraz
następujące po nim zmniejszenie liczby rzeźni na
początku kolejnego roku mogą spowodować zakłócenia
na rynku wołowiny i cielęciny; dlatego też należy przyjąć
postanowienia umożliwiające producentom złożenie w
ściśle określonym terminie wniosku o premię specjalną
w odniesieniu do 2004 r. dla zwierząt kwalifikujących się
na dzień 31 grudnia 2004 r., przeznaczonych do uboju
na początku 2005 r.

(3) Wzrost ryzyka wystąpienia zakłóceń na rynku wołowiny
i cielęciny związane z nadzwyczajnym zwiększeniem
uboju zależy od możliwości uboju istniejących w każdym
z Państw Członkowskich; z tego powodu długość okresu
uboju może być różna w poszczególnych Państwach
Członkowskich; dlatego też należy przyjąć postanowienia
umożliwiające Państwom Członkowskim ustalenie okresu
trwania koniecznego uboju, w okresie od 1 stycznia do
31 marca 2005 r.

(4) W przypadku gdy Państwa Członkowskie postanawiają
przyznać premię specjalną w momencie uboju, art. 4
ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 stanowi, że
dla byków kryterium wieku, o którym mowa w art. 4
ust. 2 lit. a), jest zastępowane minimalną wagą tuszy;
oczywiście w przypadku zwierząt poddanych ubojowi
po 31 grudnia 2004 r. nie będzie możliwe ustalenie,
czy zwierzę spełniało przyjęte kryterium wagi przed tą
datą; aby zapobiec przeznaczaniu do uboju zwierząt,
które nie spełniłyby kryterium wagi przed 31 grudnia
2004 r., a które byłyby przedmiotem wniosków o
premię, wskazane jest zastąpienie kryterium wagi przez
kryterium wieku, w przypadku gdy składający wniosek
chce skorzystać z tego środka.

(5) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
2342/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Dopłat
Bezpośrednich;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 2342/1999 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
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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).

(2) Dz.U. L 281 z 4.11.1999, str. 30. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1777/2004 (Dz.U. L 316 z
15.10.2004, str. 66).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z
21.10.2003, str. 1).



1) w artykule 8 ustęp 5 dodaje się następujący akapit:

„Bez względu na art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr
1254/1999, w Państwach Członkowskich, które postanowią
zastosować System Płatności Jednolitych zgodnie z tytułem
III rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (*) od 1
stycznia 2005 r., byki poddane ubojowi w okresie, o którym
mowa w art. 42 ust. 4, kwalifikują się do przyznania premii
specjalnej, jeśli w dniu 31 grudnia 2004 r. spełniały kryte-
rium określone w art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr
1254/1999. Dowód uboju określa wiek zwierzęcia.

___________
(*) Dz.U. L 270, z 21.10.2003, str. 1.”;

2) w artykule 42 po ustępie 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Bez względu na ustępy 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1, w
Państwach Członkowskich, które zdecydują się zastosować

system płatności jednolitych zgodnie z tytułem III rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003 od 1 stycznia 2005 r., premia
specjalna może być przyznawana na wniosek producenta
zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 8 ust. 1, jeśli
zwierzę jest poddawane ubojowi w okresie uboju ustalonym
przez dane Państwo Członkowskie pomiędzy 1 stycznia a
31 marca 2005 r. oraz jeśli wniosek o przyznanie premii
specjalnej na to zwierzę zostanie złożony nie później niż do
15 kwietnia 2005 r. w odniesieniu do roku kalendarzowego
2004. Woły kwalifikują się do premii w dniu 31 grudnia
2004 r. w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 1254/1999. W takim przypadku rokiem zaliczenia
jest rok 2004, a obowiązującą kwotą premii jest kwota z 31
grudnia 2004 r.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 29 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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