
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1744/2006

z dnia 24 listopada 2006 r.

w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę
jedwabników

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia
5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu
wsparcia hodowli jedwabników (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1054/73 z dnia
18 kwietnia 1973 r. w sprawie przepisów wykona-
wczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę
jedwabników (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie-
nione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości
powinno zostać skodyfikowane.

(2) Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1544/2006
i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 Rady
z dnia 2 maja 1972 r. ustanawiającego ogólne zasady
przyznawania pomocy w odniesieniu do jedwabników (4)
pomoc przyznaje się wyłącznie na pojemniki jaj jedwab-
ników, które zawierają minimalną ilość jaj i które wydały
minimalną produkcję kokonów. Należy zezwolić
państwom członkowskim na określanie minimalnych
ilości, lecz przy uwzględnieniu zwykłych warunków
produkcji we Wspólnocie.

(3) Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 stanowi, że
państwa członkowskie mają wprowadzić kontrolę zapew-
niającą, że produkt, w sprawie którego wnioskuje się
o pomoc, spełnia wymagania dotyczące jej przyznania.
Dlatego wnioski o pomoc złożone przez hodowców
muszą zawierać minimum informacji, koniecznych do
celów tej kontroli.

(4) Należy ustanowić jednolite warunki wypłacania kwoty
pomocy.

(5) Upoważniono państwa członkowskie do przyznawania
pomocy wyłącznie hodowcom, którzy otrzymali pojem-
niki jaj jedwabników od zatwierdzonych jednostek
i którzy dostarczyli wyprodukowane kokony zatwier-
dzonym jednostkom. W celu właściwego stosowania
systemu pomocy należy określić warunki zatwierdzania
takich jednostek.

(6) W tym szczególnym przypadku w celu zapewnienia
skuteczności systemu kontroli, o którym mowa powyżej,
do wniosków o pomoc powinny zostać dołączone
zaświadczenia wystawione przez te jednostki, a ich
poprawność powinna zostać sprawdzona przez państwa
członkowskie.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pomoc określoną w art. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1544/2006 przyznaje się na warunkach ustanowionych
w art. 2–6 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do
jedwabników hodowanych we Wspólnocie.

Artykuł 2

Pomoc przyznaje się jedynie na pojemniki jaj jedwabników,
które:

a) zawierają co najmniej 20 000 jaj jedwabników odpowied-
nich do wylęgania;

b) wydały minimalną liczbę wyselekcjonowanych kokonów,
posiadających właściwy wygląd zewnętrzny, i które są
dojrzałe, w jednolitej barwie i rozmiarach, wolnych od
skaz i rdzy, i nadających się do motania.

Minimalną produkcję, o której mowa w lit. b), określa zainte-
resowane państwo członkowskie i nie może być ona mniejsza
niż 20 kg.

Artykuł 3

1. Pomoc przyznaje się hodowcom jedwabników, którzy
złożą wnioski najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku,
z wyjątkiem przypadku siły wyższej.

Jednakże jeżeli wnioski składa się:

— nie później niż do dnia 31 grudnia tego samego roku,
przyznaje się dwie trzecie pomocy,
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(1) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 105 z 20.4.1973, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (EWG) nr 3565/92 (Dz.U. L 362
z 11.12.1992, str. 10).

(3) Patrz: str. 21 Dz.U.
(4) Dz.U. L 106 z 5.5.1972, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (EWG) nr 668/74 (Dz.U. L 85 z 29.3.1974, str. 61).



— nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego, przy-
znaje się jedną trzecią pomocy.

Każdy hodowca może złożyć tylko jeden wniosek.

2. Państwo członkowskie wypłaca hodowcy kwotę pomocy
w ciągu czterech miesięcy następujących po miesiącu, w którym
złożono wniosek.

Artykuł 4

1. Wniosek zawiera przynajmniej następujące dane:

— nazwisko, adres i podpis strony składającej wniosek,

— liczbę użytych pojemników jaj jedwabników i termin lub
terminy, w których były one odebrane,

— ilość kokonów wyprodukowanych z tych jaj i termin lub
terminy, w których kokony te dostarczono,

— miejsce przechowywania wyprodukowanych kokonów lub,
jeżeli zostały one sprzedane i dostarczone, nazwę i adres
pierwszego nabywcy.

2. W przypadku zastosowania przepisów art. 2 ust. 2 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 922/72 wniosek jest dopuszczalny tylko
wtedy, gdy towarzyszą mu świadectwa określone w art. 6
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 922/72
można zatwierdzić jedynie takie publiczne lub prywatne
jednostki prowadzące księgowość, z której wynika przynajm-
niej:

— liczba dostarczonych pojemników, nazwisko hodowcy,
któremu zostały przekazane, i termin wysyłki,

— ilość odebranych kokonów, nazwisko hodowcy, który je
dostarcza, i datę ich odebrania.

2. Państwa członkowskie poddają zatwierdzone jednostki
kontroli, polegającej na sprawdzeniu, w szczególności, zgod-
ności pomiędzy danymi otrzymanymi z księgowości i danymi
w świadectwach, o których mowa w art. 6.

Artykuł 6

Zatwierdzone jednostki wystawiają hodowcom:

— nie później niż 40 dni po wysyłce pojemników z jajami –
świadectwo określające przynajmniej nazwisko i adres zain-
teresowanego hodowcy, liczbę dostarczonych pojemników,
termin wysyłki i datę wystawienia świadectwa,

— nie później niż 40 dni po otrzymaniu kokonów – świa-
dectwo określające przynajmniej nazwisko i adres zaintere-
sowanego hodowcy, ilość otrzymanych kokonów, termin
otrzymania i datę wystawienia świadectwa.

Artykuł 7

Rozporządzenie (EWG) nr 1054/73 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać
jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie
z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 8

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1054/73 (Dz.U. L 105 z 20.4.1973, str. 4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 683/74 (Dz.U. L 83 z 28.3.1974, str. 13)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3565/92 (Dz.U. L 362 z 11.12.1992, str. 10)

ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1054/73 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 1

Artykuł 2 Artykuł 2

Artykuł 3 Artykuł 3

Artykuł 4 Artykuł 4

Artykuł 5 Artykuł 5

Artykuł 6 Artykuł 6

— Artykuł 7

Artykuł 7 Artykuł 8

— Załączniki I i II
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