
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1157/2006

z dnia 28 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 188/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej oddalonych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów
zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchyla-
jące rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91
(Poseidom) (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (2),
w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 22 ust. 4 i 10,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (3),
w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 188/2005 (4)
ustanawia roczną kwotę przeznaczoną na finansowanie,
w roku kalendarzowym 2005, programu wsparcia trady-
cyjnej działalności w sektorze mięsnym we francuskich
departamentach zamorskich, zgodnie z art. 9 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1452/2001.

(2) Artykuł 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1452/2001 stanowi, że Komisja zwiększa tę roczną
kwotę, w zależności od maksimum przewidzianego
w tym przepisie, w celu uwzględnienia rozwoju lokalnej
produkcji.

(3) Rozwój lokalnej produkcji we francuskich departamen-
tach zamorskich zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 188/2005 przebiega w taki sposób, że odnośną
roczną kwotę, ustaloną w art. 4 wymienionego rozpo-
rządzenia, należy odpowiednio zwiększyć w zależności
od maksimum przewidzianego w art. 9 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1452/2001.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 188/2005.

(5) Ponieważ przewidziany program pomocy stosuje się od
dnia 1 stycznia 2006 r., niniejsze rozporządzenie
powinno również stosować się od tej daty.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 188/2005 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:

„Artykuł 4

Finansowanie programu

Począwszy od roku kalendarzowego 2006 wysokość wkładu
finansowego Wspólnoty do programu przedstawia się nastę-
pująco (w milionach EUR):

a) Hiszpania 7,00;

b) Francja 14,255;

c) Portugalia 16,91.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
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(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305
z 1.10.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

(3) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

(4) Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 6.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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