
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 681/2005

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 w zakresie warunków otrzymywania płatności
obszarowych na len uprawiany na włókno

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-
jące 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 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności
jego art. 110 ust. 2 tiret pierwsze pkt iii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29
października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady
zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach
IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania
gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (2)
ustanawia między innymi warunki płatności obszaro-
wych na len uprawiany na włókno.

(2) Zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. b pkt i) rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004 stosowanie odmian nasion wymienionych
w załączniku V do tego rozporządzenia stanowi warunek
otrzymywania płatności obszarowych na len uprawiany
na włókno. Ten warunek kwalifikacji jest jednak nieuza-
sadniony w kontekście płatności powiązanych
z produkcją, ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr
1782/2003, ponieważ w przypadku płatności powiąza-
nych z produkcją kwota od hektara wypłacana dla lnu
jest taka sama jak dla innych roślin uprawnych.
W systemie opłat oddzielonych od produkcji nie ma

żadnego przepisu odnoszącego się do wykazu odmian
lnu. Dla uproszczenia należy uchylić wspomniany
warunek.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1973/2004.

(4) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 stosuje się
do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących lat
gospodarczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno stosować
się od tego dnia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności
Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1973/2004 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 56 ust. 1 lit. b skreśla się pkt i),

2) skreśla się załącznik V.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie
pomocy dotyczących lat gospodarczych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) 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).

(2) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1.


