
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 263/2006

z dnia 15 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do orzechów

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 i (WE) nr 2529/2001 (1),
w szczególności jego art. 145 lit. c), l) i m),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wprowa-
dzono system wsparcia dla sektora orzechów w celu
zapobieżenia potencjalnemu zaniknięciu produkcji orze-
chów na obszarach ich tradycyjnej uprawy, co mogłoby
mieć negatywne skutki dla środowiska, obszarów wiej-
skich, sytuacji społecznej i gospodarczej.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 otrzy-
manie płatności obszarowej z tytułu orzechów uzależ-
nione jest od minimalnej gęstości obsadzenia drzewami
i wielkości działki rolnej.

(3) W celu uproszczenia zarządzania systemem płatności
obszarowych z tytułu orzechów przy jednoczesnym
przestrzeganiu warunków kwalifikowalności ustanowio-
nych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 i dążeniu
do celów przewidzianych w wymienionym rozporzą-
dzeniu, należy zmienić warunki dotyczące identyfikacji
działek rolnych i treści wniosku o pomoc, przewidziane
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21
kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zinte-
growanego systemu zarządzania i kontroli przewidzia-
nych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 usta-
nawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz
określonych systemów wsparcia dla rolników (2). Należy

również dostosować przepisy rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie
systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa
tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów odło-
gowanych do produkcji surowców (3), w odniesieniu do
warunków wypłaty pomocy obszarowej z tytułu orze-
chów.

(4) W celu dostosowania systemu kontroli do standardo-
wego poziomu kontroli, mającego zastosowanie do
systemów pomocy obszarowej, należy zmienić warunki
przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

1) w art. 6 skreśla się ust. 3;

2) w art. 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku wniosku o przyznanie płatności na
orzechy przewidzianego w rozdziale 4 tytuł IV rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003 pojedynczy wniosek powinien
zawierać liczbę drzew orzechowych w rozbiciu na gatunki.”;

3) w art. 26 ust. 1 lit. d) akapit drugi otrzymuje nastepujące
brzmienie:

„d) 5 % wszystkich rolników ubiegających się o pomoc
z tytułu orzechów na mocy rozdziału 4 tytuł IV rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003.”.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347
z 30.12.2005, str. 56).

(2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2184/2005 (Dz.U. L 347
z 30.12.2005, str. 61).

(3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2184/2005.



Artykuł 2

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 otrzymuje
nastepujące brzmienie:

„Artykuł 15

Warunki wypłaty pomocy wspólnotowej

1. Do płatności obszarowych przewidzianych w art. 83
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 kwalifikują się jedynie
działki rolne obsadzone drzewami orzechowymi spełniające
warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu
w dniu ustalonym zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 796/2004.

W przypadku działki obsadzonej różnymi gatunkami drzew
orzechowych i w przypadku gdy pomoc jest zróżnicowana
w zależności od gatunku, kwalifikowanie się do pomocy
uwarunkowane jest zachowaniem minimalnej liczby drzew
na hektar ustanowionej w ust. 3 niniejszego artykułu,
w odniesieniu do co najmniej jednego z gatunków drzew
orzechowych.

2. Minimalny rozmiar działki kwalifikujący się do płat-
ności obszarowej przewidzianej w art. 83 rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 jest ustalony na 0,10 hektara. Jednakże
państwa członkowskie mogą określić minimalny rozmiar na
wyższym poziomie na podstawie obiektywnych kryteriów
z uwzględnieniem specyfiki obszarów, o których mowa.

3. Liczba drzew orzechowych na hektar nie może być
mniejsza od:

i) 125 w przypadku orzecha laskowego;

ii) 50 w przypadku migdałowca;

iii) 50 w przypadku orzecha włoskiego;

iv) 50 w przypadku pistacji;

v) 30 w przypadku drzewa świętojańskiego.

Jednakże państwa członkowskie mogą określić minimalne
zagęszczenie drzew na wyższym poziomie na podstawie
obiektywnych kryteriów z uwzględnieniem specyfiki
produkcji, o których mowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 akapit drugi,
poziom pomocy, która ma zostać przyznana, jest poziomem
odpowiadającym gatunkowi, dla którego spełnione są
warunki kwalifikowalności do pomocy i dla którego kwota
jest najwyższa.”.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pomoc
odnoszących się do roku 2006 i następnych lat.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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