
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1794/2005

z dnia 28 października 2005 r.

ustalające kursy wymiany mające zastosowanie w roku 2005 do niektórych rodzajów pomocy
bezpośredniej oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia
22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2),
w szczególności jego art. 4 ust. 3 zdanie drugie,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004
z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach
IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zare-
zerwowanych do produkcji surowców (3) w szczególności jego
art. 86 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 128 zdanie drugie,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/1999
z dnia 29 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2808/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agro-
monetarnego systemu dla euro w rolnictwie oraz zmieniające
definicję niektórych terminów operacyjnych, o których mowa
w rozporządzeniach (EWG) nr 3889/87, (EWG) nr 3886/92,
(EWG) nr 1793/93, (EWG) nr 2700/93 i (WE) nr 293/98 (4),
w szczególności w jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 2808/98, zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 2304/2003 (5), terminem operacyjnym dla kursu
wymiany mającego zastosowanie do upraw energetycz-
nych, o których mowa w rozdziale 5 tytułu IV rozpo-

rządzenia (WE) nr 1782/2003 (6), jest dzień 1 stycznia
roku, w którym przyznano pomoc.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2808/98,
terminem operacyjnym dla kwot o charakterze struktu-
ralnym lub środowiskowym jest dzień 1 stycznia roku,
w którym podjęto decyzję w sprawie przyznania
pomocy.

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia
(WE) nr 2808/98, kurs wymiany, który należy stosować,
jest średnią kursów walutowych obowiązujących w ciągu
miesiąca poprzedzającego datę terminu operacyjnego,
obliczoną pro rata temporis (proporcjonalnie w czasie).

(4) Zgodnie z art. 86 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004, terminem operacyjnym dla kursu
wymiany mającego zastosowanie do kwot premii
i dopłat, o których mowa w art. 113, 114 i 119 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003 jest rozpoczęcie roku
kalendarzowego, na który przyznaje się premię bądź
dopłatę. Zgodnie z art. 86 ust. 2 zdanie pierwsze rozpo-
rządzenia (WE) nr 1973/2004, kurs wymiany, który
należy stosować, jest średnią kursów walutowych
obowiązujących w miesiącu grudniu poprzedzającym
datę terminu operacyjnego, obliczonym pro rata temporis.

(5) Zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004, termin składania wniosków stanowi
termin operacyjny stosowany do określania roku, na
który przydzielane są zwierzęta objęte premią specjalną,
premią za cielęta nieodstawione, premią za ubój poza
sezonem oraz programem dopłat za intensyfikację.
W przypadku premii ubojowej, zgodnie z art. 127 ust.
2 wymienionego rozporządzenia, rokiem przydziału jest
rok uboju lub wywozu. Zgodnie z art. 128 zdanie
pierwsze wymienionego rozporządzenia, przeliczenie na
walutę krajową kwot premii, dopłat za intensyfikację
oraz dopłat dodatkowych jest dokonywane zgodnie ze
średnią kursów wymiany – obliczoną pro rata temporis –
obowiązujących w grudniu poprzedzającym rok przy-
działu wyznaczony zgodnie z postanowieniami zawar-
tymi w art. 127 wymienionego rozporządzenia.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2808/98,
zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (7),
w przypadku pomocy na hektar uprawy, terminem
operacyjnym dla kursu wymiany jest początek roku

PLL 288/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.10.2005

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str.1.
(2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005 (Dz.U. L 172
z 5.7.2005, str. 76).

(3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005.

(4) Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 53.
(5) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 6.

(6) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24
z 27.1.2005, str. 15).
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gospodarczego, w odniesieniu do którego przyznana jest
pomoc. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 103/2004 (1) z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiają-
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 2200/96 odniesieniu do ustaleń interwen-
cyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów
w sektorze owoców i warzyw, rok gospodarczy dla płat-
ności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej
w rozdziale 4 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr
1782/2003, rozpoczyna się 1 stycznia. Zgodnie z art.
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17
maja 1999 r. ustanawiającego system wsparcia dla
producentów niektórych roślin uprawnych (2), z art. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 1577/96 z dnia 30 lipca
wprowadzającego specjalny środek w odniesieniu do
niektórych roślin strączkowych (3) oraz z art. 100 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003, rok gospodarczy dla płat-
ności obszarowej z tytułu roślin uprawnych przewi-
dzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1251/1999, dla
dopłaty z tytułu roślin strączkowych przewidzianej
w rozporządzeniu (WE) nr 1577/96 oraz dla specjalnych
premii za jakość przy uprawie pszenicy durum oraz
premii za uprawy roślin bogatych w białko, przewidzia-
nych odpowiednio w rozdziałach 1 i 2 tytułu IV rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003, rozpoczyna się 1 lipca.
Zgodnie z art. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE)
nr 2808/98, kurs wymiany, który należy stosować
w przypadku pomocy na hektar uprawy, jest średnią
kursów wymiany obowiązujących w ciągu miesiąca
poprzedzającego datę terminu operacyjnego, obliczoną
pro rata temporis.

(7) Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 2808/98, zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 1250/2004, terminem operacyjnym dla kursu
wymiany mającego zastosowanie do premii mlecznych
i płatności dodatkowych, o których mowa w rozdziale
7 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jest
dzień 1 lipca roku, w którym przyznano pomoc.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia
(WE) nr 2808/98, kurs wymiany, który należy stosować
w przypadku premii mlecznych i płatności dodatkowych,
o których mowa w rozdziale 7 tytułu IV rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003, jest średnią kursów wymiany
obowiązujących w ciągu miesiąca poprzedzającego datę
terminu operacyjnego, obliczoną pro rata temporis.

(8) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1793/93
z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącego terminu opera-
cyjnego dla rolniczego kursu przeliczeniowego stosowa-
nego w sektorze chmielu (4) przewiduje, że kurs
wymiany, który należy stosować w przypadku pomocy
w odniesieniu do chmielu określonej w art. 12 rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r.

w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu (5), jest
średnią kursów wymisny obowiązujących w ciągu
miesiąca poprzedzającego 1 lipca roku zbiorów, obli-
czoną pro rata temporis,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku 2005 kurs wymiany przedstawiony w załączniku
I stosuje się do:

a) pomocy z tytułu upraw energetycznych, o której mowa
w tytule IV rozdział 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

b) kwot o charakterze strukturalnym lub środowiskowym,
o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 2808/98;

c) premii i wypłat w sektorze baraniny, określonych w art. 113,
114 i 119 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

d) premii i wypłat w sektorze wołowiny, określonych w art.
123, 124, 125, 130, 132 i 133 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003;

e) płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej
w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003.

Artykuł 2

W roku 2005 kurs wymiany przedstawiony w załączniku II
stosuje się do:

a) płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych przewi-
dzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1251/1999;

b) dopłaty z tytułu roślin strączkowych przewidzianej
w rozporządzeniu (WE) nr 1577/1999;

c) specjalnej premii za jakość przy uprawie pszenicy durum,
przewidzianej w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003;

d) premii za uprawy roślin bogatych w białko przewidzianej
w tytule IV rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

e) premii mlecznych i płatności dodatkowych przewidzianych
w tytule IV rozdział 7 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

f) pomocy w odniesieniu do chmielu przewidzianej w art. 12
rozporządzenia (EWG) nr 1696/71.
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Artykuł 3

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 28 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Kursy wymiany, o których mowa w art. 1

1 EUR = (średnia z okresu od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.)

0,579055 funt cypryjski

30,6523 korona czeska

7,43335 korona duńska

15,6466 korona estońska

245,869 forint węgierski

3,4528 lit litewski

0,689013 łat łotewski

0,432332 lira maltańska

4,14339 złoty polski

38,8968 korona słowacka

239,804 tolar słoweński

8,98330 korona szwedzka

0,694111 funt szterling

ZAŁĄCZNIK II

Kursy wymiany, o których mowa w art. 2

1 EUR = (średnia z okresu od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.)

0,574123 funt cypryjski

30,0363 korona czeska

7,44444 korona duńska

15,6466 korona estońska

249,219 forint węgierski

3,4528 lit litewski

0,696023 łat łotewski

0,4293 lira maltańska

4,06203 złoty polski

38,5509 korona słowacka

239,467 tolar słoweński

9,25091 korona szwedzka

0,669118 funt szterling
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