
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1954/2005

z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone
systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE)

nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

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. 28 ust. 3
i 145 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 (2) określa
metodę obliczania zmniejszenia, które być może będzie
musiało być zastosowane w odniesieniu do płatności
bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (WE)
nr 1782/2003. Metoda ta wymaga wyjaśnienia. W tym
celu należy określić sekwencję obliczania ewentualnego
zmniejszenia płatności.

(2) Artykuły 64, 70, 71 i 143b rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 przewidują ustalenie przez Komisję
pułapów budżetowych dla każdej z płatności bezpośred-
nich, o których mowa. Należy ustanowić przepisy okreś-
lające, czy i w jakim zakresie wyżej wspomniane pułapy
budżetowe są przekroczone. Przy ustanawianiu wspom-
nianych przepisów należy uniknąć sytuacji, w której
konsekwencje nieprawidłowości przypisywanych indywi-
dualnym wnioskodawcom ubiegającym się o pomoc
mają wpływ na obliczenie wspomnianego przekroczenia.

(3) Artykuły 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
przewidują zmniejszenie płatności i, jeżeli konieczne,
dostosowanie wszystkich płatności bezpośrednich, które

mają być przyznane na dany rok kalendarzowy, ze
względu na, odpowiednio, modulację i dyscyplinę finan-
sowę. Odpowiednie przepisy wykonawcze muszą być
dostosowane do nowej sekwencji obliczenia zmniejszenia
płatności w procesie obliczania kwoty płatności dokony-
wanych na rzecz rolników.

(4) Artykuł 79 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 określa
metodę ustalenia, czy próg 5 000 EUR, o którym
mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,
został osiągnięty. Ze względu na nową sekwencję obli-
czania zmniejszenia płatności należy dostosować wyżej
wspomnianą metodę.

(5) Szereg Państw Członkowskich napotyka rozmaite trud-
ności w zakończeniu działań niezbędnych do zastoso-
wania systemów pomocy wprowadzonych rozporządze-
niem (WE) nr 1782/2003. W takich przypadkach należy
zatem upoważnić Państwa Członkowskie, w drodze
odstępstwa od art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, do przyznania płatności w dwóch ratach.
Jednakże, w celu ochrony interesów finansowych Wspól-
noty, Państwa Członkowskie powinny przyznać pierwszą
ratę tylko do poziomu kwoty, która została już uznana
za kwalifikującą się i w odniesieniu do której jest jasne,
że nie jest ona wyższa od ogólnej kwoty, która ma być
wypłacona.

(6) W wyniku zmiany sekwencji obliczania zmniejszenia
płatności w procesie obliczania kwoty płatności bezpo-
średnich niektóre Państwa Członkowskie muszą dosto-
sować swoje systemy zarządzania systemami pomocy,
o których mowa. W celu uniknięcia sytuacji, gdy takie
dostosowania prowadzą do opóźnień płatności na
2005 r., Państwa Członkowskie powinny być upoważ-
nione, w odniesieniu do niektórych systemów pomocy,
do zastosowania nowej sekwencji obliczania zmniej-
szenia płatności, po raz pierwszy w odniesieniu do wnio-
sków o pomoc złożonych na rok 2006.

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



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 71 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 71

Akumulacja obniżek

1. W przypadku gdy niezgodność stanowi również
nieprawidłowość, i jest w związku z tym istotna z punktu
widzenia zastosowania obniżek i wyłączeń zgodnie
z zarówno rozdziałem I jak i rozdziałem II tytułu IV:

a) obniżki lub wyłączenia zgodne z rozdziałem I tytułu IV
będą stosowane dla odnośnych programów pomocowych;

b) obniżki i wyłączenia zgodne z rozdziałem II tytułu IV
będą stosowane w odniesieniu do całkowitej sumy płat-
ności przyznawanych w ramach programu płatności
jednolitych i wszelkich programów pomocowych, które
nie podlegają obniżkom i wyłączeniom, o których mowa
w lit. a).

Obniżki lub wyłączenia, o których mowa w akapicie pierw-
szym, stosuje się zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 71a ust. 2.

2. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE)
nr 2988/95 (*) obniżki i wyłączenia przewidziane
w niniejszym rozporządzeniu pozostają bez uszczerbku dla
dodatkowych sankcji wynikających z pozostałych przepisów
prawa wspólnotowego lub krajowego.

___________
(*) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.”;

2) wprowadza się art. 71a w brzmieniu:

„Artykuł 71a

Zastosowanie obniżek

1. Kwota płatności, która ma być przyznana rolnikowi
zgodnie z systemem wsparcia wymienionym
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,
jest obliczana przez Państwa Członkowskie na podstawie
warunków ustalonych dla danego systemu wsparcia, biorąc
pod uwagę, tam gdzie niezbędne, przekroczenie podsta-
wowej powierzchni obszarów, maksymalnej powierzchni
gwarantowanej lub liczby zwierząt uprawniających do
korzystania z premii.

2. W odniesieniu do każdego systemu pomocy, obniżki
i wyłączenia z powodu nieprawidłowości, wniosków złożo-

nych po wyznaczonym terminie, niezgłoszenia działek, prze-
kroczenia pułapów budżetowych, modulacji, dyscypliny
budżetowej i nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności
będą przeprowadzane, tam gdzie niezbędne, w następujący
sposób i w następującej sekwencji:

a) obniżki i wyłączenia, zgodnie z rozdziałem I tytułu IV
lub, jeżeli konieczne, obniżki i wyłączenia zgodnie
z art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004, stosuje
się w odniesieniu do nieprawidłowości;

b) kwota wynikająca z zastosowania lit. a) służy jako
podstawa obliczenia wszelkich obniżek stosowanych
w przypadku wniosków złożonych po wyznaczonym
terminie zgodnie z art. 21 i art. 21a niniejszego rozpo-
rządzenia;

c) kwota wynikająca z zastosowania lit. b) służy jako
podstawa obliczenia wszelkich obniżek stosowanych
w przypadkach niezgłoszenia działek rolniczych zgodnie
z art. 14 ust. 1a niniejszego rozporządzenia;

d) w odniesieniu do systemu pomocy wymienionych
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,
dla których ustalono pułap budżetowy zgodnie z art. 64
ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 2 i art. 143b ust. 7
wspomnianego rozporządzenia, dane Państwo Członkow-
skie podsumowuje kwoty wynikające z zastosowania
lit. a), b) i c).

W odniesieniu do każdego wymienionego systemu
pomocy ustala się współczynnik poprzez podzielenie
kwoty danego pułapu budżetowego przez sumę kwot,
o których mowa w akapicie pierwszym. Jeżeli uzyskany
współczynnik jest wyższy niż 1, stosuje się współczynnik
równy 1.

W celu obliczenia płatności, która ma być przyznana
indywidualnemu rolnikowi w ramach systemu pomocy,
dla którego ustalono pułap budżetowy, kwotę wynikającą
z zastosowania lit. a), b) i c) mnoży się przez współ-
czynnik ustalony w akapicie drugim;

e) obniżki płatności ze względu na modulacje, zgodnie
z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, i – jeżeli
konieczne – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1655/2004 (*), jak również obniżka ze względu na dyscy-
plinę finansową, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, stosuje się do kwoty płatności wynikającej
z zastosowania przepisów lit. a), b), c) i d);

f) kwota płatności wynikająca z zastosowania lit. e) służy
jako podstawa obliczenia wszelkich obniżek stosowanych
za nieprzestrzeganie zasady wzajemnej zgodności zgodnie
z rozdziałem II tytułu IV niniejszego rozporządzenia.

___________
(*) Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 3.”;
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3) artykuł 77 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 77

Podstawa do obliczania zmniejszenia płatności

Kwota zmniejszenia zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 zostanie obliczona na podstawie kwot dopłat
bezpośrednich, do których uprawnieni są rolnicy zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 71a niniejszego rozporzą-
dzenia lub, w przypadku systemów pomocy wymienionych
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ale
nie ujętych w tytułach III lub IV tego rozporządzenia, na
mocy stosownych przepisów.”;

4) w art. 79 ust. 1, akapit pierwszy otrzymuje następujące
brzmienie:

„Aby określić, czy osiągnięto próg 5 000 EUR, o którym
mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, całko-
wita kwota dopłat bezpośrednich, która musiałaby zostać
przyznana przed zastosowaniem zmniejszenia płatności ze
względu na modulacje zgodnie z art. 10 tego rozporzą-
dzenia lub, w przypadku programów pomocowych wymie-
nionych w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia,
ale nie ujętych w tytułach III lub IV tego rozporządzenia, na
mocy stosownych przepisów zostanie uwzględniona.”.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, w odniesieniu do 2005 r., upoważnia się

Państwa Członkowskie do realizacji płatności w ramach
systemów wsparcia, o których mowa w załączniku I do tego
rozporządzenia w dwóch ratach w przypadku, gdy jest to
konieczne ze względu na trudności administracyjne wynikające
z pierwszego zastosowania wspomnianych systemów wsparcia.

Pierwsza rata może być wypłacona jedynie do poziomu kwoty,
która już została uznana za kwalifikującą się na podstawie
kontroli przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 796/2004 i w przypadku, gdy nie istnieje ryzyko, że kwota
całkowitej płatności, która musi być jeszcze ustalona, jest niższa
od kwoty pierwszej raty.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pomoc
odnoszących się do lat rozpoczynających się od dnia 1 stycznia
2005 r.

Jednakże Państwa Członkowskie mogą zadecydować
o niestosowaniu art. 1 niniejszego rozporządzenia do płatności
w ramach systemu płatności jednolitych ustanowionego
w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz do
systemów pomocowych ustanowionych w rozdziałach 1 do 7
tytułu IV tego rozporządzenia przeznaczonych do realizacji na
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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