
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2007

z dnia 11 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę

warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu
poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu
produktów pszczelarskich (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu uniknięcia ryzyka niejasności należy w jasny
sposób ustanowić, w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 917/2004 (2), że działania zawarte
w programach pszczelarskich muszą być koniecznie
zrealizowane przed końcem danego roku obrotowego.

(2) Możliwość zmiany limitów finansowych poszczególnych
działań danego programu pszczelarskiego podczas roku
obrotowego, bez konieczności zatwierdzania takich
zmian zgodnie z procedurą określoną w art. 5 rozporzą-
dzenia (WE) nr 797/2004, jest obecnie ograniczona do
maksymalnie 20 % wyżej wymienionych limitów finan-
sowych.

(3) To ograniczenie 20 % okazało się zbyt wiążące
z administracyjnego punktu widzenia zarówno dla
państw członkowskich, jak i dla Komisji. Należy je
zatem usunąć.

(4) W celu uproszczenia należy wprowadzić większą elas-
tyczność w dostosowywaniu działań zawartych
w programach pszczelarskich podczas roku obrotowego
i w ten sposób usunąć ograniczenia przy nowym
podziale środków budżetowych w rozbiciu na rodzaj
środków wewnątrz budżetu przeznaczonego dla każdego
państwa członkowskiego.

(5) Należy przewidzieć, że Komisja będzie informowana
o dostosowywaniu działań zawartych w programach
pszczelarskich, o ile niektóre działania nie były począt-
kowo zgłoszone w ramach programu trzyletniego.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 917/2004.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 917/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

a) w ust. 1 skreśla się akapit drugi;

b) w ust. 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Działania zawarte w programach pszczelarskich, ustana-
wiane na każdy rok trzyletniego okresu, należy w pełni
zrealizować przed 31 sierpnia odnośnego roku obroto-
wego.”.

2) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Działania zawarte w programach pszczelarskich mogą być
dostosowywane podczas roku obrotowego, o ile są one
nadal zgodne z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 797/2004.
Limity finansowe w stosunku do każdego z wymienionych
działań mogą zostać zmienione, pod warunkiem że ogólny
pułap dla programu rocznego nie zostanie przekroczony
a wkład wspólnotowy w finansowanie programu pszczelar-
skiego nie przekroczy 50 % wydatków poniesionych przez
dane państwo członkowskie.

Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym
projekcie dostosowania działań na mocy pierwszego akapitu,
o ile dane działanie nie zostało początkowo przewidziane
i zgłoszone w ramach programu trzyletniego. W razie braku
sprzeciwu Komisji planowane dostosowania zaczynają
obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca następują-
cego po wyżej wymienionym przekazaniu informacji.

Najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu każdego roku
obrotowego państwa członkowskie przekazują Komisji
zestawienie zrealizowanych wydatków w rozbiciu na
poszczególne rodzaje działań.”.

3) Skreśla się art. 7.

PL12.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/5

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1.
(2) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365
z 21.12.2006, str. 52).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 11 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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