
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 643/2005

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 2909/2000 w sprawie zarządzania rachunkowością
niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą-
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-
nego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 133
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2909/2000 z dnia 29
grudnia 2000 r. w sprawie zarządzania rachunkowością
niefinansowych środków trwałych Wspólnot Europej-
skich (2) ustanawia zasady i metody rachunkowości doty-
czące niefinansowych środków trwałych zgodnie
z rozporządzeniem finansowym z dnia 21 grudnia
1977 r.

(2) Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r.
zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr
1605/2002.

(3) Artykuł 133 tytułu VII nowego rozporządzenia finanso-
wego stanowi, że zasady i metody księgowości są przy-
jmowane przez księgowego Komisji.

(4) Artykuł 181 ust. 2 trzeci akapit rozporządzenia (WE) nr
1605/2002 stanowi, że przepisy zawarte w tytule VII
wyżej wymienionego rozporządzenia wchodzą w pełni
w życie w roku budżetowym 2005.

(5) Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr
2909/2000 z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r., przewi-
dując jednocześnie, że dalej będzie ono stosowane
w odniesieniu do operacji księgowych dotyczących lat
budżetowych poprzedzających rok 2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2909/2000.

Jednakże stosuje się je w dalszym ciągu w odniesieniu do
operacji księgowych dotyczących lat budżetowych poprzedzają-
cych rok 2005.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji
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