
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1663/2005

z dnia 11 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów

owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),
w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ustanawia
progi wspólnotowe i krajowe dotyczące przetwarzania
oraz przepisy mające zastosowanie przy obliczaniu wyso-
kości pomocy w przypadku, gdy stwierdzi się, że
w danym Państwie Członkowskim przekroczono próg,
pod warunkiem że takie Państwo Członkowskie posiada
próg przetwarzania danego produktu określony
w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia.

(2) Artykuł 23 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1535/2003 (2) stanowi, że przetwo-
rzony surowiec oblicza się w stosunku do progu prze-
twarzania Państwa Członkowskiego, w którym znajduje
się główna siedziba organizacji producentów.

(3) Wdrożenie tego przepisu spowodowało w ostatnich
latach gospodarczych anomalie w stosowaniu systemu
pomocy, w szczególności w przypadku pomidorów.
W rzeczywistości, na mocy tego przepisu produkcję
niektórych producentów będących członkami organizacji
producentów, które mają siedziby w innym Państwie
Członkowskim, lub produkcję organizacji producentów
należących do stowarzyszenia organizacji producentów,
które ma siedzibę w innym Państwie Członkowskim,
oblicza się w stosunku do progu przetwarzania Państwa
Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organi-
zacji producentów. Z doświadczeń wynika, że rozliczenie
to musi odbywać się w stosunku do progu Państwa
Członkowskiego, w którym surowiec jest produkowany.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1535/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące
brzmienie:

„W przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek, organizacje
producentów przedkładają swoje wnioski o przyznanie
pomocy właściwym organom Państwa Członkowskiego,
w którym znajduje się ich siedziba główna, pod warunkiem,
że takie Państwo Członkowskie posiada próg przetwarzania
danego produktu określony w załączniku III do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2201/96. Ilości objęte wnioskiem
o przyznanie pomocy oblicza się w stosunku do progu
Państwa Członkowskiego, w którym surowiec jest produko-
wany.”;

2) artykuł 24 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje następujące
brzmienie:

„b) ilość objętą wnioskiem o przyznanie pomocy, gdzie ilość
podaje się w podziale według umowy oraz
w stosownym przypadku według stawki pomocy stoso-
wanej w Państwie Członkowskim, w którym surowiec
jest produkowany; ilość nie może przekroczyć ilości
przyjętej do przetwarzania, po odjęciu zastosowanych
stawek redukcji;”;

3) do art. 27 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się następu-
jący akapit:

„Kwota wypłacanej pomocy to kwota odpowiadająca
Państwu Członkowskiemu, w którym surowiec jest produ-
kowany.”.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 180/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 7).



Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się począwszy od roku gospodarczego 2006/2007.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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