
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 768/2013 

z dnia 8 sierpnia 2013 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 EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 110 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 ( 2 ) ustanawia 
przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie krajowych 
programów pszczelarskich przewidzianych w art. 105 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Zgodnie z art. 2 
ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 917/2004 działania 
zawarte w programach pszczelarskich ustanawiane na 
każdy rok trzyletniego okresu należy zrealizować przed 
dniem 31 sierpnia odnośnego roku, a płatności dokonuje 
się w ciągu rocznego okresu realizacji ustanowionego na 
okres od dnia 16 października danego roku do dnia 15 
października następnego roku. W rezultacie państwa 
członkowskie nie mogą realizować działań w dziedzinie 
pszczelarstwa w okresie od 1 września roku realizacji 
danego programu pszczelarskiego do 15 października 
tego samego roku. 

(2) W celu zlikwidowania przerwy w czasie pomiędzy reali
zacją a finansowaniem działań w dziedzinie pszczelar
stwa odnośne daty powinny zostać zmienione, tak aby 
działania mogły być realizowane przez cały rok. 

(3) Wkład finansowy Unii w krajowe programy pszczelarskie 
ustalany jest w oparciu o liczbę pszczół/liczbę uli 
w każdym państwie członkowskim, zgodnie z załączni
kiem I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004. 

(4) Zgodnie z art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
państwa członkowskie przedstawiły swoje krajowe 
programy pszczelarskie i uaktualniły liczbę uli, zgodnie 
z art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 917/2004. 

Uaktualniona liczba uli powinna zostać uwzględniona 
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004. 

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

(6) Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) art. 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Każdy rok realizacji programu pszczelarskiego (»rok 
pszczelarski«) trwa 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 
września do dnia 31 sierpnia. 

3. Działania zawarte w programach pszczelarskich, usta
nawiane na każdy rok pszczelarski, należy w pełni zreali
zować w danym roku pszczelarskim. 

Płatności odnoszące się do działań zrealizowanych w trakcie 
każdego roku pszczelarskiego dokonuje się w dwunastomie
sięcznym okresie rozpoczynającym się dnia 16 października 
danego roku pszczelarskiego i kończącym dnia 15 paździer
nika następnego roku.”; 

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się, począwszy od roku 
pszczelarskiego 2014, który rozpoczyna się w dniu 1 września 
2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 83.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Państwo członkowskie Liczba pszczół 
Liczba uli 

BE 107 800 

BG 526 014 

CZ 540 705 

DK 150 000 

DE 711 299 

EE 41 400 

IE 15 710 

EL 1 584 206 

ES 2 459 292 

FR 1 636 000 

HR 491 481 

IT 1 316 774 

CY 44 953 

LV 83 801 

LT 144 969 

LU 7 804 

HU 1 088 590 

MT 3 142 

NL 80 000 

AT 376 485 

PL 1 280 693 

PT 566 793 

RO 1 550 000 

SI 167 000 

SK 254 859 

FI 50 000 

SE 150 000 

UK 274 000 

UE 28 15 704 270”
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