
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1860/2006

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących
dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia
15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun-
kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej
gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar-
czej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 1859/82 (2) ustala liczbę gospodarstw rolnych przeka-
zujących dane na okręg.

(2) Liczba gospodarstw rolnych przekazujących dane na
okręg w Szwecji powinna zostać dostosowana, tak aby
próba mogła wierniej odzwierciedlać wszystkie rodzaje
analizowanych gospodarstw.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 1859/82.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych
Rachunkowych Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo-
rządzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego
2007.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U.
L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 205 z 13.7.1982, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1187/2005 (Dz.U. L 193
z 23.7.2005, str. 20).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 pozycja dotycząca Szwecji otrzymuje brzmienie:

„SZWECJA

710 Tereny równinne w południowej i środkowej Szwecji 702

720 Tereny leśne oraz leśno-rolnicze w południowej i środkowej Szwecji 217

730 Tereny w północnej Szwecji 106

Szwecja razem 1 025”
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