
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1291/2006

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu
wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

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 określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-
jące 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) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia
21 kwietnia 2004 r. (2) wprowadza przepisy wykona-
wcze dla systemu płatności jednolitych, który obowiązuje
od roku 2005.

(2) Doświadczenie zdobyte przy administracyjnym
i operacyjnym wdrażaniu wspomnianego systemu na
szczeblu krajowym pokazało, że w odniesieniu do
niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe
zasady, a w odniesieniu do innych kwestii istniejące
zasady wymagają wyjaśnienia i dostosowania.

(3) W celu ułatwienia przenoszenia uprawnień do płatności
rolnikom należy przewidzieć utworzenie częściowych
uprawnień do płatności bez gruntów i ich przenoszenie.

(4) W przypadku gdy uprawnienia do płatności, których
wartość jednostkowa została powiększona o więcej niż
20 % przez kwoty referencyjne z rezerwy krajowej, nie
były wykorzystane zgodnie z art. 42 ust. 8 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jedynie wzrost
wartości zostaje niezwłocznie przeniesiony do rezerwy
krajowej.

(5) Uprawnienia do płatności przyznane z rezerwy krajowej
na podstawie aktów administracyjnych lub orzeczeń

sądowych w celu przyznania rolnikom rekompensaty nie
podlegają ograniczeniom zgodnie z art. 42 ust. 8 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1782/2003.

(6) W celu ułatwienia obiegu uprawnień do płatności rolnicy
mogą dobrowolne przenieść uprawnienia do płatności do
rezerwy krajowej.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 795/2004.

(8) Zważywszy, że przypadki, o których mowa w art. 1
ust. 2 i 4, mogły mieć miejsce odpowiednio od dnia
1 stycznia 2005 r. lub od dnia 1 stycznia 2006 r., należy
zapewnić, aby artykuły te stosowały się wstecznie od
tych dat.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komisji Zarządzającej Płatnościami
Bezpośrednimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku gdy wielkość działki, do której
prawa zostały przeniesione wraz z uprawnieniem
zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, wynosi ułamek hektara, rolnik może
przenieść część odnośnego uprawnienia wraz
z gruntami według wartości obliczonej dla tego ułamka.
Pozostała część uprawnienia pozostaje do dyspozycji
rolnika, według odpowiednio obliczonej wartości.

Bez uszczerbku dla art. 46 ust. 2 tego rozporządzenia,
jeśli rolnik przenosi ułamek uprawnienia bez gruntów,
wartość dwóch ułamków obliczana jest proporcjonalnie.”;

b) skreśla się ust. 4;
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175
z 29.6.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1134/2006 (Dz.U. L 203
z 26.7.2006, str. 4).



2) w art. 6 ust. 3, akapit trzeci otrzymuje następujące
brzmienie:

„Artykuł 42 ust. 8 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 ma zastosowanie do uprawnień do płatności,
których wartość jednostkowa zwiększona została o więcej
niż 20 %, zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu.
Artykuł 42 ust. 8 akapit drugi tego rozporządzenia stosuje
się jedynie, w zakresie zwiększonej wartości, do uprawnień
do płatności, których wartość jednostkowa zwiększona
została o więcej niż 20 %, zgodnie z akapitem drugim niniej-
szego ustępu.”;

3) w art. 23a dodaje się następujące zdanie:

„Artykułu 42 ust. 8 tego rozporządzenia nie stosuje się do
uprawnień do płatności przyznanych na mocy tego arty-
kułu.”;

4) w art. 24 dodaje się następujący ustęp:

„3. Rolnik może dobrowolne przenieść uprawnienia do
płatności do rezerwy krajowej, z wyjątkiem uprawnień do
płatności z tytułu odłogowania.”;

5) artykuł 50 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 50

1. Państwa członkowskie podają, drogą elektroniczną, do
wiadomości Komisji w każdym roku:

a) najpóźniej do dnia 15 września pierwszego roku stoso-
wania systemu płatności jednolitych, a w latach następ-
nych najpóźniej do dnia 1 września, łączną liczbę wnio-
sków złożonych w ramach systemu płatności jednolitych
na rok bieżący, wraz z odpowiednią łączną kwotą upraw-
nień do płatności, o które występowano, oraz łączną
liczbą związanych z nimi kwalifikujących się hektarów;

b) najpóźniej do dnia 1 września – ostateczne dane doty-
czące łącznej liczby wniosków złożonych w ramach
systemu płatności jednolitych, przyjętych na rok
poprzedni, i odpowiednią łączną kwotę płatności, które
zostały przyznane, po zastosowaniu – stosownie do przy-
padku – środków, o których mowa w art. 6, 10, 11, 24
i 25 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, oraz łączne
kwoty pozostające w rezerwie krajowej do dnia
31 grudnia poprzedniego roku.

2. W przypadku regionalnego wdrażania systemu płat-
ności jednolitych, przewidzianego w art. 58 rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003, państwa członkowskie podają do
wiadomości odpowiednią część pułapu ustanowionego
zgodnie z ust. 3 tego artykułu do dnia 15 września pierw-
szego roku wdrażania.

Co się tyczy pierwszego roku stosowania systemu płatności
jednolitych, informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a),
oparte są na tymczasowych uprawnieniach do płatności.
Takie same informacje oparte na ostatecznych uprawnie-
niach do płatności należy przekazać do dnia 1 marca następ-
nego roku.

3. W przypadku stosowania środków na mocy art. 69
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 państwa członkowskie
podają do wiadomości łączną liczbę wniosków złożonych na
rok bieżący, wraz z odpowiednią łączną kwotą dla każdego
z sektorów, których dotyczy zatrzymanie na mocy tego
artykułu do dnia 1 września.

Do dnia 1 września ostateczne dane dotyczące łącznej liczby
wniosków złożonych na mocy art. 69 tego rozporządzenia,
przyjętych na rok poprzedni, i odpowiednią łączną kwotę
płatności, które zostały przyznane dla każdego z sektorów,
których na mocy tego artykułu dotyczy zatrzymanie.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie,
z wyjątkiem art. 1 ust. 2, który stosuje się od dnia 1 stycznia
2005 r., oraz art. 1 ust. 4, który stosuje się od dnia 1 stycznia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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