
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1180/2005

z dnia 20 lipca 2005 r.

ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka
cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę
wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej

waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19
czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1713/93 z 30
czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady
stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze
cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93
stanowi, że ceny minimalne buraka cukrowego określone
w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001, jak
również opłata produkcyjna i dodatkowa opłata wyrów-
nawcza, odpowiednio określone w art. 15 i 16 wymie-
nionego rozporządzenia, są przeliczane na walutę
krajową przy wykorzystaniu specjalnego rolniczego
kursu wymiany równego średniej rolniczych kursów
wymiany mających zastosowanie podczas rozpatrywa-
nego roku gospodarczego, obliczonej pro rata temporis.

(2) Od dnia 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 2799/98 z 15 grudnia 1998 r. ustanawia-
jącym porozumienia agromonetarne dotyczące euro (3),
należy ograniczyć możliwość ustalania kursów przelicze-

niowych do specjalnych kursów wymiany pomiedzę euro
a walutami krajowymi Państw Członkowskich, które nie
przyjęły jednolitej waluty.

(3) Należy zatem ustanowić specjalny rolniczy kurs wymiany
minimalnych cen buraka cukrowego, oraz opłatę produk-
cyjną i opłatę wyrównawczą w różnych walutach krajo-
wych, na rok gospodarczy 2004/2005.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do prze-
liczenia cen minimalnych buraka cukrowego, określonych w art.
4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, jak również opłaty
produkcyjnej, i tam gdzie ma to zastosowanie, dodatkowej
opłaty wyrównawczej, określonych odpowiednio w art. 15
i 16 wymienionego rozporządzenia, w każdej walucie krajowej
tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty,
jest ustalony na rok gospodarczy 2004/2005, jak określono
w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167
z 29.6.2005, str. 12).

(2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200
z 25.7.2001, str. 19).

(3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. ustalającego na rok gospodarczy 2004/2005 specjalny kurs
wymiany mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej
opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej

waluty

Określony kurs walutowy

1 euro = 30,7292 korony czeskie
7,44005 korony duńskie
15,6466 korony estońskie
0,579427 funty cypryjskie
0,682632 łaty łotewskie
3,45280 lity litewskie
247,437 forinty węgierskie
0,429756 funty maltańskie
4,20824 złote polskie
239,768 tolary słoweńskie
39,1877 korony słowackie
9,11296 korony szwedzkie
0,684821 funty szterlingi
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