
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1044/2005

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego
kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE)

nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia
15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne
dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady z dnia 29 września 2003 r.
ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
średniego 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 (2),
w szczególności jego art. 145 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawia systemy
wsparcia bezpośredniego, które wypłacane są na
podstawie wniosku o płatność jednolitą i których wyso-
kość jest zawsze wyrażana w euro.

(2) Ponieważ nie ustalono terminów operacyjnych kursu
wymiany dla niektórych systemów wsparcia przewidzia-
nych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003, należy
ustalić jednolity termin operacyjny bezpośrednio zwią-
zany z wnioskami złożonymi przez beneficjentów
wsparcia. Mając na uwadze spójność i przejrzystość
względem beneficjentów, powinien on zostać ustalony
na dzień możliwie najbliższy daty rozpoczęcia okresu
płatności wprowadzonego na mocy wspomnianego
rozporządzenia. W celu uproszczenia i zwiększenia
skuteczności kontroli stosowania kursów wymiany powi-
nien on także zostać ustalony przed rozpoczęciem roku
budżetowego, w którym dokonywane są płatności.

(3) Należy zatem ustalić w jednolity sposób termin opera-
cyjny dla kursów wymiany dla wszystkich systemów
wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporzą-
dzenia (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromo-
netarnego systemu dla euro w rolnictwie (3) oraz
w rezultacie uchylić wszystkie przepisy odnoszące się

do terminów operacyjnych, o których mowa
w rozporządzeniach wprowadzających w życie rozporzą-
dzenie (WE) nr 1782/2003.

(4) W celu poinformowania podmiotów gospodarczych
o zmianach przepisów z odpowiednim wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem płatności, należy również przewi-
dzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia na
dzień 1 sierpnia 2005 r.

(5) Ponieważ dla 2005 roku niektóre terminy operacyjne
zostały ustalone przed dniem 1 sierpnia 2005 r., należy
przewidzieć, na zasadach przejściowych, stosowanie tych
terminów operacyjnych w odniesieniu do roku 2005.

(6) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 2808/98
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia
29 października 2004 r. w sprawie ustanowienia szcze-
gółowych zasad zastosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzia-
nych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wyko-
rzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji
surowców (4).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku systemów wsparcia określonych
w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 (*) terminem operacyjnym dla kursu wymiany
jest dzień 1 października roku, na który pomoc jest przy-
znawana.

___________
(*) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.”;
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(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.
(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 394/2005 (Dz.U. L 63
z 10.3.2005, str. 17).

(3) 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).

(4) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 794/2005 (Dz.U. L 134
z 27.5.2005, str. 6).



2) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kurs wymiany stosowany do celów ust. 2 stanowi
średnią, obliczaną pro rata temporis, kursów wymiany stoso-
wanych w miesiącu poprzedzającym datę terminu operacyj-
nego. Średnią kursu wymiany ustala Komisja w miesiącu po
dacie terminu operacyjnego.”.

Artykuł 2

Skreśla się art. 21 ust. 3 oraz art. 86 i 128 rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004 dotyczące ustalania terminu operacyjnego dla
kursu wymiany i/lub zasad obliczania kursów wymiany

w przypadku pomocy w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej,
premii za owce i kozy oraz płatności związanych z wołowiną.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r.
Jednakże w przypadku systemów wsparcia, o których mowa
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, dla
których termin operacyjny dla kursów wymiany na rok 2005
ustalono przed dniem 1 sierpnia 2005 r., określony w ten sposób
termin operacyjny stosuje się w odniesieniu do roku 2005.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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