
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1754/2005

z dnia 26 października 2005 r.

ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania
art. 21 we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r.

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 poli-
tyki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolni-
ków 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),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004
z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewi-
dzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003
z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych
systemów wsparcia dla rolników (2) przewiduje zmniej-
szenie kwot płatności w przypadku spóźnionego
złożenia wniosku o pomoc.

(2) Władze francuskie poinformowały Komisję, że
w czterech francuskich departamentach zamorskich
informacje dotyczące obszarów potrzebne rolnikom do
przygotowania pojedynczego wniosku na rok 2005
zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 796/2004
nie zostały udostępnione rolnikom w odpowiednim

czasie. W związku z tym rolnicy nie byli w stanie prze-
pisowo złożyć pojedynczych wniosków w terminie do
dnia 15 maja 2005 r.

(3) Należy zatem odstąpić od stosowania zmniejszenia
kwot płatności określonych w art. 21 rozporządzenia
(WE) nr 796/2004 w odniesieniu do rolników we fran-
cuskich departamentach zamorskich, którzy złożyli
wniosek najpóźniej w terminie 1 miesiąca od momentu
udostępnienia informacji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmniejszenie kwoty płatności o 1 % za każdy dzień robo-
czy określone w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia
(WE) nr 796/2004 nie ma zastosowania do pojedynczych wnio-
sków lub poprawek do nich, przekazanych do dnia:

— 6 czerwca 2005 r. właściwym władzom Gujany Francuskiej,

— 19 czerwca 2005 r. właściwym władzom Martyniki,

— 24 czerwca 2005 r. właściwym władzom Réunion,

— 27 czerwca 2005 r. właściwym władzom Gwadelupy.

Artykuł 2

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 26 października 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 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 436/2005 (Dz.U. L 72
z 18.3.2005, str. 4).


