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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 794/2005 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2005 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно определянето на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за подпомагане, предвидени в дялове IV и
IVа от посочения регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини
се отнася за минималния брой орехови дървета на хектар
или за броя на ореховите дървета, които реално са засадени
във въпросната овощна градина.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

(3)

Регламент (ЕО) № 1973/2004 следва съответно да се
измени.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схемите
за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93,
(ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО)
№ 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО)
№ 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и
по-специално член 145, буква в) и член 155 от него,

(4)

Поради факта, че Регламент (ЕО) № 1973/2004 е в сила от
1 януари 2005 г., съответните изменения следва също да
бъдат в сила от тази дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките
плащания,

като има предвид, че:

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(1)

(2)

Член 10 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията (2)
установява преходни мерки за определянето на списък с
избрани сортове, които отговарят на изискванията за получаване на премия за специално качество за твърда пшеница
през 2005 г. Опитът показва, че предвидените по силата на
параграф 2 от упоменатия член преходни мерки следва да
се приложат в някои държави-членки също и през 2006 г.

Член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО)
№ 1973/2004 предвижда чрез дерогация от първа алинея
държавите-членки да могат да допуснат наличието на други
видове дървета в овощните градини с орехови дървета в
рамките на до 10 % от минималния брой орехови дървета
на хектар, както това е определено в параграф 3 от упоменатия член. Прилагането на тази разпоредба доведе до различия в тълкуването ѝ. Поради това следва да бъде изяснен
нейният обхват, като се вземе под внимание специалният
характер на ореховите дървета в държавите-членки и се
конкретизира, че цитираното по-горе 10 %-но ограничение

(1) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията (ОВ L 24, 27.1.2005 г.,
стр. 15).
(2) ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 1973/2004 се изменя, както следва:
1. Към член 10 се добавя следният параграф:
„4. Държавите-членки могат да решат да определят списъка
с избраните сортове, които отговарят на изискванията за получаване на премия за специално качество за твърда пшеница
през 2006 г. съгласно процедурата, упомената в параграф 2, не
по-късно от 1 октомври 2005 г., за зимните сортове, и не
по-късно от 11 декември 2005 г., за пролетните сортове.“;
2. Член 15, параграф 1, втора алинея се заменя със следния текст:
„По изключение от разпоредбите, предвидени в първа алинея,
и без да се засяга параграф 4, държавите-членки могат да
допуснат наличието в овощните градини на други видове дървета освен ореховите дървета в рамките на до 10 % от минималния брой дървета, както това е определено в параграф 3,
или от броя на ореховите дървета, които реално са засадени на
хектар във въпросната овощна градина, по избор на държаватачленка. Освен това държавите-членки могат да позволят наличието на кестени, ако е спазен броят на дърветата, определен в
параграф 3, по отношение на ореховите дървета, които отговарят на изискванията за получаване на подпомагане.“
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Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1, параграф 2 се прилага от 1 януари 2005 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 26 май 2005 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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