
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2002/2006

z dnia 21 grudnia 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 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach

wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

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. 145 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wpro-
wadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych
płatności począwszy od roku 2005.

(2) Artykuł 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
stanowi, że rolnicy wyłączają z produkcji hektary kwali-
fikujące do uprawnień z tytułu odłogowania; art. 56
ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że grunty zgłoszone
jako odłogowane nie mogą być wykorzystywane do
celów rolniczych.

(3) Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004
stanowi, że powierzchnie odłogowane muszą pozostawać
powierzchniami odłogowanymi przez okres rozpoczyna-
jący się najpóźniej dnia 15 stycznia i upływający
najwcześniej z dniem 31 sierpnia.

(4) Komisja często ustanawiała odstępstwo od tych zasad
w odpowiedzi na zgłaszane przez rolników zapotrzebo-
wanie na pasze w regionach dotkniętych przez klęski
żywiołowe, w szczególności przez susze. Szczególne
okoliczności lokalnych klęsk żywiołowych wymagają
analizy i niezwłocznego podjęcia decyzji. Doświadczenie
pokazuje, że w celu szybkiego podjęcia właściwych
działań w przypadku lokalnych klęsk żywiołowych
stosowne byłoby przekazanie państwom członkowskim
uprawnień w zakresie podejmowania takich decyzji, pod
warunkiem że uzasadniają to wyjątkowe okoliczności.

(5) W związku z tym państwa członkowskie powinny być
uprawnione do uznawania przypadków poważnych klęsk

żywiołowych stwarzających znaczne zagrożenie dla
gruntów gospodarstw rolnych w danym regionie oraz
do wystarczająco wczesnego upoważnienia wszystkich
poszkodowanych producentów do wykorzystywania
gruntów zgłoszonych jako odłogowane do celów
żywienia zwierząt. Państwa członkowskie powinny
powiadomić Komisję o takich decyzjach krajowych,
a zwłaszcza o niekorzystnych warunkach klimatycznych,
które uzasadniają ich podjęcie.

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

W art. 32 dodaje się następujący ustęp:

„5. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 4
lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 państwa człon-
kowskie mogą upoważnić wszystkich producentów do wyko-
rzystywania gruntów zgłoszonych jako odłogowane do
celów żywienia zwierząt w odniesieniu do roku, w którym
został złożony wniosek o dopłaty. Państwa członkowskie
podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia,
że odłogowane grunty objęte upoważnieniem nie są używane
do celów zarobkowych, a w szczególności, że żadne pasze
wyprodukowane na tym odłogowanym gruncie nie zostały
sprzedane.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swojej
decyzji dotyczącej upoważnienia i jej uzasadnieniu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1291/2006 (Dz.U. L 236
z 31.8.2006, str. 20).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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