
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 569/2005

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania
składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na

Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

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,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na wniosek niektórych Państw Członkowskich rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 495/2005 (2) przedłuża, w roku
gospodarczym 2004/2005, o trzy miesiące maksymalny
termin dostawy zbóż oferowanych do skupu interwencyj-
nego w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do
Wspólnoty Europejskiej dnia 1 maja 2004 r., nie zezwa-
lając jednakże na dostawę po dniu 31 lipca 2005 r.

(2) Środek ten może powodować dodatkowe koszty składo-
wania zboża dostarczonego w tym nowym terminie, ale
po upływie terminu ustalonego pierwotnie w art. 4 ust. 3
akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000
z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury
przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody
analizy do oznaczania jakości zbóż (3).

(3) Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr
1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiającego
ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja

Gwarancji (4), Sekcja Gwarancji EFOGR finansuje wydatki
związane z czynnościami fizycznymi wynikającymi ze
składowania. Wydatki Państw Członkowskich na ewen-
tualny zwrot wyżej wymienionych dodatkowych kosztów
składowania należy traktować jak wydatki wynikające
z kosztów składowania ponoszonych w normalnej
sytuacji przez agencje interwencyjne i przewidzieć finan-
sowanie przez Sekcję Gwarancji EFOGR na podstawie tej
samej kwoty ryczałtowej, uwzględniając miesięczne
podwyżki ceny interwencyjnej określone w art. 4 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Jeśli zboże oferowane do skupu interwencyjnego w Republice
Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie,
w Polsce, Słowenii i Słowacji było rzeczywiście finansowane
przez agencję interwencyjną po zakończeniu terminu dostaw
określonego w art. 4 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 824/2000, wydatki Państwa Członkowskiego dotyczące
poniesionych kosztów składowania, między końcem tego
terminu a datą rzeczywistej dostawy do magazynu wskazanego
w planie dostawy, przy czym dostawa ta powinna nastąpić
w terminie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 495/2005,
są traktowane jak wydatki, o których mowa w rozporządzeniu
(EWG) nr 1883/78.

Artykuł 2

Kwota ryczałtowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 1883/78, obliczana jest na podstawie kwoty
ryczałtowej zwracanej Państwom Członkowskim przez Wspól-
notę za składowanie zboża skupionego interwencyjnie w trakcie
roku gospodarczego 2004/2005, ustanowionej decyzją Komisji
z dnia 8 października 2004 r. (5), mianowicie 1,26 EUR za tonę
na miesiąc, od której odejmowana jest kwota miesięcznej
podwyżki, określonej w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1784/2003, mianowicie 0,46 EUR za tonę na miesiąc, która
została dodana do ceny interwencyjnej za każdy miesiąc prze-
kraczający termin, o którym mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci
rozporządzenia (WE) nr 824/2000.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 5.
(3) Dz.U. L 100 z 20.3.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).

(4) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str.
10). (5) C(2004) 3706. Decyzja nieopublikowana.



Wydatki te są uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w art. 1 rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 3492/90 (1), jako wydatki na czynności fizyczne związane ze skupem produktów
prowadzonym przez agencje interwencyjne.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do roku gospodarczego 2004/2005.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3.


