
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1689/2005

z dnia 14 października 2005 r.

ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów
rolnych na rok budżetowy 2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia
2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania
interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1
drugie zdanie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78
amortyzację produktów rolnych przechowywanych
w publicznych składach interwencyjnych należy przepro-
wadzić w momencie ich skupu. Wartość procentowa
amortyzacji nie może przekraczać różnicy między ceną
zakupu a przewidywalną ceną zbytu każdego z tych
produktów.

(2) Na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78
Komisja może ograniczyć amortyzację w momencie
zakupu do odsetka wartości procentowej amortyzacji,
który nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amor-
tyzacji.

(3) Na rok gospodarczy 2006 należy ustalić dla niektórych
produktów współczynniki stosowane przez agencje inter-
wencyjne do miesięcznych wartości skupu tych
produktów, tak aby agencje mogły ustalić wysokość
amortyzacji.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do produktów wymienionych w Załączniku,
zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostały
umieszczone w składach lub przejęte przez agencje interwen-
cyjne między dniem 1 października 2005 r. a dniem
30 września 2006 r., agencje interwencyjne stosują do wartości
produktów zakupionych każdego miesiąca współczynniki amor-
tyzacji wymienione w tym Załączniku.

Artykuł 2

Kwoty wydatków obliczone przy uwzględnieniu amortyzacji,
o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, są przeka-
zywane Komisji w ramach deklaracji sporządzanych na mocy
rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (2).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005,
str. 1).

(2) Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1607/2005 (Dz.U. L 256 z 1.10.2005,
str. 12).



ZAŁĄCZNIK

Współczynnik amortyzacji mający zastosowanie do miesięcznych wartości skupu

Produkty Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa 0,10

Jęczmień 0,15

Kukurydza —

Sorgo —

Cukier 0,40

Ryż niełuskany —

Alkohol 0,55

Masło 0,01

Odtłuszczone mleko w proszku 0,02

Ćwierćtusze wołowe —

Wołowina bez kości —
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