
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 116/2007

z dnia 7 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

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 i (WE) nr 2529/2001 (2),
w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Doświadczenie zdobyte dzięki stosowaniu rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 382/2005 (3) wykazało, że należy
precyzyjniej zredagować art. 34a wyżej wymienionego
rozporządzenia w odniesieniu do warunków kwalifikują-
cych do pomocy, o której mowa w tym artykule, oraz
ustanowić terminy wypłacania tej pomocy.

(2) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE)
nr 382/2005.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego
ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 34a rozporządzenia (WE) nr 382/2005 wprowadza się
następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 3 niniejszego
rozporządzenia, susz paszowy wyprodukowany w trakcie
roku gospodarczego 2005/2006 i który nie opuścił przed-
siębiorstwa przetwórczego lub jednego z miejsc składowania,
o których mowa w art. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia,
najpóźniej do dnia 31 marca 2006 r., może skorzystać
z pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1786/2003 z tytułu roku gospodarczego 2005/2006
oraz, tam, gdzie to stosowne, z pomocy, o której mowa
w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
1782/2003, pod warunkiem że:

a) spełnia warunki określone w art. 3 niniejszego rozporzą-
dzenia;

b) opuszcza przedsiębiorstwo przetwórcze w trakcie roku
gospodarczego 2006/2007 pod kontrolą właściwych
organów w warunkach przewidzianych w art. 10 i 11
niniejszego rozporządzenia;

c) zostaje uwzględniony w ramach krajowych gwarantowa-
nych limitów przyznanych zainteresowanym państwom
członkowskim na rok gospodarczy 2005/2006;

d) został zadeklarowany i zatwierdzony w roku gospodar-
czym 2005/2006.”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie naruszając okresu dziewięćdziesięciu dni przewi-
dzianego na weryfikację prawa do otrzymania pomocy,
o którym mowa w art. 20 ust. 2, pomoc, o którą mogą
ubiegać się beneficjenci, wypłacana jest na następujących
warunkach:

PL8.2.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35/7

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82
z 21.3.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 13).

(3) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).



a) pomoc przewidziana w art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1786/2003 wypłacana jest przedsiębiorstwom prze-
twórczym w terminie trzydziestu dni roboczych po
wydaniu decyzji o płatności przez agencję płatniczą;

b) pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003 jest wypłacana w terminach

określonych w art. 35 ust. 3 akapit drugi niniejszego
rozporządzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 7 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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