
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 794/2005

z dnia 26 maja 2005 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych
w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych

do produkcji surowców

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 ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające 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 oraz (WE) nr 2529/2001 (1),
w szczególności jego art. 145 lit. c) i jego art. 155,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1973/2004 (2) przewiduje środki przejściowe dotyczące
sporządzenia listy wybranych odmian kwalifikujących
się do premii specjalnej za jakość pszenicy durum na
rok 2005. Doświadczenie pokazuje, że w niektórych
Państwach Członkowskich uzasadnionym jest stosowanie
środków przejściowych przewidzianych w ust. 2 wymie-
nionego artykułu również w roku 2006.

(2) Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1973/2004, w drodze odstępstwa od akapitu pierwszego
wymienionego ustępu, przewiduje dla Państw Członkow-
skich możliwość zezwolenia na uprawę w sadzie orze-
chowym drzew dających inne owoce niż orzechy, pod
warunkiem, że ich liczba nie przekracza 10 % mini-
malnej liczby drzew na hektar określonej w ust. 3
wymienionego artykułu. Stosowanie tego przepisu
doprowadziło do różnic w jego interpretacji. Należy
zatem wyjaśnić zakres tego przepisu przy uwzględnieniu
specyficznego charakteru sadów orzechowych
w Państwach Członkowskich zaznaczając, że podany

limit 10 % stosuje się do minimalnej liczby drzew na
hektar lub do liczby drzew orzechowych rzeczywiście
posadzonych w omawianym sadzie.

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

(4) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 stosuje się
od dnia 1 stycznia 2005 r., niniejsza zmiana również
stosuje 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) do art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4. Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję doty-
czącą sporządzenia listy wybranych odmian kwalifikujących
się do premii specjalnej za jakość pszenicy durum na rok
2006, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, najpóźniej
do dnia 1 października 2005 r. w odniesieniu do odmian
ozimych oraz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.
w odniesieniu do odmian wiosennych.”;

2) w art. 15 ust. 1 akapit drugi zastępuje się tekstem
w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego oraz bez
uszczerbku dla ust. 4 Państwa Członkowskie mogą zezwolić
na uprawę w sadzie drzew dających owoce inne niż orzechy,
pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 10 % mini-
malnej liczby drzew ustalonej w ust. 3 lub liczby drzew
orzechowych rzeczywiście posadzonych na hektar sadu,
zgodnie z wyborem Państwa Członkowskiego. Ponadto
Państwa Członkowskie mogą dopuścić obecność kaszta-
nowców, o ile przestrzegana jest liczba zakwalifikowanych
drzew orzechowych ustalona w ust. 3.”.
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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.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 1 pkt 2) stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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