
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1155/2005

z dnia 18 lipca 2005 r.

zmieniające i poprawiające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 w sprawie kontynuacji
stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych
pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską, z jednej strony, a Republiką
Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami, z drugiej strony,
ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia

Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu, w szczególności jego
art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 ust. 8 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich
Umów Finansowych, o których mowa w rozporządzeniu
(WE) nr 1419/2004 (1), powinien, w odniesieniu do
procedur mających zastosowanie do wypłaty końcowego
salda programu, zostać ujednolicony z datą ostatecznego
wygaśnięcia zobowiązania, o której mowa w art. 3 Rocz-
nych Umów Finansowych. W tym celu należy zmienić
termin przedkładania Komisji poświadczonych oświad-
czeń w sprawie wydatków, o których mowa
w wymienionym przepisie, i wyjaśnić procedury doty-
czące decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, o której
mowa w art. 12 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich
Umów Finansowych.

(2) Błąd w tytule art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004
wymaga sprostowania.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić i poprawić rozporzą-
dzenie (WE) nr 1419/2004.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Agrarnej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komitetu Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 3

Zmiana Wieloletniej Umowy Finansowej

1. Artykuł 7 ust. 8 rozdziału A Załącznika do Wielolet-
nich Umów Finansowych otrzymuje brzmienie:

»Końcowe saldo Programu zostanie wypłacone:

a) jeżeli, w terminie płatności ustanowionym w ostatecznej
Rocznej Umowie Finansowej, Krajowy Urzędnik Zatwier-
dzający przedłoży Komisji poświadczone oświadczenie
w sprawie wydatków faktycznie poniesionych, zgodnie
z postanowieniami art. 9 niniejszego rozdziału;

b) jeśli ostateczne sprawozdanie dotyczące realizacji zostało
przedstawione oraz zatwierdzone przez Komisję;

c) gdy zostały przyjęte decyzje, o których mowa w art. 11
niniejszego rozdziału.

Wypłata nie zależy od przyjęcia dalszej decyzji wynikającej
z art. 12 niniejszego rozdziału.«.

2. W art. 10 ust. 3 rozdziału A Załącznika do Wielolet-
nich Umów Finansowych dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jednakże odsetki nierozliczone w projektach otrzymujących
wsparcie w ramach programu odpowiednio w Republice
Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce,
Słowacji i Słowenii wypłaca się Komisji w euro.«.”.

Artykuł 2

Zmiana tytułu art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004

Tytuł art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1419/2004 otrzymuje
brzmienie:
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(1) Dz.U. L 258 z 5.8.2004, str. 11.



„Artykuł 4

Zastąpienie kwot ustanowionych w art. 2 Rocznej Umowy Finansowej na 2003 r.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 18 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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