
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1540/2006

z dnia 13 października 2006 r.

zezwalające w 2006 r. na wypłacanie zaliczek niektórych płatności bezpośrednich, o których mowa
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 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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1782/2003 płatności w ramach systemów wsparcia
wymienionych w załączniku I do rozporządzenia doko-
nuje się jednorazowo w odniesieniu do danego roku
w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolej-
nego roku kalendarzowego.

(2) Państwa członkowskie napotykają rozmaite i czasem
długotrwałe trudności w zakończeniu działań niezbęd-
nych do zastosowania systemów pomocy wprowadzo-
nych rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003. Włączenie
systemów pomocy dla oliwy z oliwek oraz cukru do
systemu jednolitej płatności w 2006 r. przysporzyło
dalszych trudności państwom członkowskim, które
wprowadziły ten system w poprzednim roku.

(3) Należy zatem, wyjątkowo w 2006 r., zezwolić państwom
członkowskim, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, na wypłacanie zaliczek płat-
ności wymienionych w załączniku I do rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003. Zaliczki mogą być wypłacone
wyłącznie po kontrolach administracyjnych i kontrolach
na miejscu dokonanych zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli przewidzianych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawia-
jącym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-

niego w zakresie wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników (2).

(4) W 2006 r., szczególnie latem, rolników dotknęły trudne
warunki klimatyczne. Konieczność dostosowania się do
tych warunków wraz ze skutkami zmiany z systemu
pomocy powiązanej z produkcją na system jednolitej
płatności mogły doprowadzić do trudności finansowych
i/lub problemów z płynnością finansową rolników.
Należy zatem, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, zezwolić państwom człon-
kowskim na wypłacanie zaliczek. Harmonogram dokony-
wania wypłat rolnikom oraz kwota zaliczek powinny być
zgodne z finansowymi przepisami wykonawczymi.
Zaliczki należy więc wypłacać od dnia 16 października
2006 r., a maksymalna kwota zaliczek wypłaconych
przed dniem 1 grudnia 2006 r. nie może przekraczać
50 % płatności należnych rolnikowi.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W odniesieniu do 2006 r. zezwala się państwom człon-
kowskim na wypłacanie począwszy od dnia 16 października
2006 r. zaliczek płatności w ramach systemów wsparcia wymie-
nionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

2. Zaliczka ustanowiona w ust. 1 może być wypłacona
jedynie do poziomu kwoty uznanej za kwalifikującą się
na podstawie kontroli przeprowadzonych zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 796/2004 i w przypadku, gdy
nie istnieje ryzyko, że jeszcze nieustalona kwota całkowitej płat-
ności jest niższa od kwoty zaliczki.

3. Płatności ustanowione w ust. 1 wypłacone przed dniem
1 grudnia 2006 r. nie mogą przekraczać 50 % kwoty, o której
mowa w ust. 2.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 265
z 26.9.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116
z 29.4.2006, str. 20).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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