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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 850/2005

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy
wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 181a ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) („rozporzą-
dzenie finansowe”) pozwala na wykonywanie budżetu
Wspólnoty poprzez scentralizowane zarządzanie
pośrednie oraz określa szczególne warunki dotyczące
wykonywania budżetu.

(2) W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej scentralizowane
zarządzanie pośrednie w postaci określonej w art. 54
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego okazało się
w przeszłości cennym narzędziem, szczególnie
w zakresie działalności Biura Wymiany Informacji
i Pomocy Technicznej (TAIEX).

(3) W ciągu ostatnich lat Turcja była głównym podmiotem
korzystającym z TAIEX, dlatego też powinna zostać
zachowana możliwość korzystania przez nią tego
z instrumentu także zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu finansowym.

(4) W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej ważne jest zacho-
wanie ujednoliconego podejścia, dlatego też powinno
zostać użyte takie samo sformułowanie jak to przewi-
dziane w rozporządzeniach (EWG) nr 3906/89 (Phare)
oraz (WE) nr 2666/2000 (CARDS) (3) oraz (WE) nr
2666/2000 (CARDS) (4).

(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17
grudnia 2001 r. dotyczące przedakcesyjnej pomocy
finansowej dla Turcji (5) należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2500/2001 dodaje się artykuł
w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Komisja może, w granicach określonych w art. 54 rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (*), zdecydować o powierzeniu zadań władzy
publicznej, w szczególności zadań związanych
z wykonaniem budżetu, organom wymienionym w art. 54
ust. 2 tego rozporządzenia. Organom określonym w art. 54
ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia mogą zostać powierzone
zadania władzy publicznej, jeśli posiadają one uznaną pozycję
międzynarodową, stosują międzynarodowo uznane systemy
zarządzania i kontroli oraz podlegają władzom publicznym.

___________
(*) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.”.
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(1) Opinia wydana dnia 28 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389
z 30.12.2004, str. 1).

(4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004.

(5) Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004,
str. 1).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 30 maja 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN

Przewodniczący
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