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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 22. října 2007,
kterým se mění rozhodnutí 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními
čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 k dispozici Evropskému
zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou dostupné pro výdaje
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), a rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví
roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do
31. prosince 2013 podle jednotlivých členských států
(oznámeno pod číslem K(2007) 5106)
(2007/680/ES)
režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor
pro zemědělce (3).

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(3)

Částky vyčleněné pro EZFRV a čistý zůstatek pro výdaje
EZZF musí být stanoveny na základě maximálních
ročních částek vztahujících se k rozpočtovým rokům
2007–2013.

(4)

Rozhodnutí Komise 2006/410/ES (4) stanovilo pro
rozpočtové roky 2007 až 2013 částky vyplývající
z použití snížení přímých plateb podle čl. 10 odst. 2,
článku 143d a článku 143e nařízení (ES) č. 1782/2003,
které jsou vyčleněny pro EZFRV, jakož i čistého zůstatku
pro výdaje EZZF.

(5)

Rozhodnutí Rady 2006/493/ES (5) stanoví částku
podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení,
jakož i minimální částku, která má být soustředěna
v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle.

(6)

Rozhodnutí Komise 2006/636/ES (6) stanovilo rozdělení
částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na
období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 podle
jednotlivých členských států včetně částek převodů do
EZFRV.

(7)

Po přijetí rozhodnutí Komise 2007/679/ES ze dne 22.
října 2007, kterým se stanoví čisté částky vyplývající
z uplatnění dobrovolného odlišení ve Spojeném království pro kalendářní roky 2007–2012 (7), podle čl. 4 odst.
1 nařízení (ES) č. 378/2007 je třeba upravit částky vyčleněné pro EZFRV a přičíst tyto částky k ročnímu rozpisu
vztahujícímu se k podpoře Společenství pro rozvoj
venkova pro Spojené království.

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne
21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1),
a zejména na čl. 12 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září
2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2), a zejména na čl.
69 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

V čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 ze dne
27. března 2007 o pravidlech pro dobrovolné odlišení
přímých plateb podle nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým
se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a o změně
nařízení (ES) č. 1290/2005 je stanoveno, že Komise
stanoví čisté částky vyplývající z uplatnění dobrovolného
odlišení a že uvedené částky se začlení do ročního
rozpisu částek podle jednotlivých členských států týkajícího se podpory Společenství pro rozvoj venkova uvedeného v čl. 69 odst. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 12 nařízení (ES) č. 1290/2005 stanoví, že Komise
stanoví částky, které jsou vyčleněny pro EZFRV, jakož
i čistý zůstatek pro výdaje EZZF podle čl. 4 odst. 1
nařízení (ES) č. 378/2007, čl. 10 odst. 2, článku 143d
a článku 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne
29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro

(1) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 378/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1).
(2) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2012/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8).

(3) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 552/2007 (Úř. věst. L 131, 23.5.2007,
s. 10).
(4) Úř. věst. L 163, 15.6.2006, s. 10.
(5) Úř. věst. L 195, 15.7.2006, s. 22.
(6) Úř. věst. L 261, 22.9.2006, s. 32. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
2007/383/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 21).
(7) Viz strana 25 tohoto Úředního věstníku.
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Rozhodnutí 2006/410/ES a 2006/636/ES by proto měla
být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

24.10.2007

Článek 2
V tabulce uvedené v příloze rozhodnutí 2006/636/ES se částky
vztahující se na Spojené království a celkové částky vycházející
ze součtu částek podle členských zemí nahrazují částkami
uvedenými v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 1
Rozhodnutí 2006/410/ES se mění takto:
1. jediný článek se nahrazuje tímto:
„Jediný článek
Částky vyčleněné pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EZFRV) pro rozpočtové roky 2007–2013 podle čl.
10 odst. 2, článku 143d a článku 143e nařízení (ES)
č. 1782/2003 a čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 378/2007,
jakož i čisté zůstatky pro výdaje Evropského zemědělského
záručního fondu (EZZF) jsou uvedeny v příloze tohoto
rozhodnutí.“;

Článek 3
Toto rozhodnutí se použije od rozpočtového roku 2008.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. října 2007.

Za Komisi
2. příloha rozhodnutí se nahrazuje zněním přílohy I tohoto
rozhodnutí.

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA I
„PŘÍLOHA
(v milionech EUR)
Částky vyhrazené pro EZFRV
Rozpočtový rok

Ustanovení čl. 10
Ustanovení čl. 1
Článek 143d nařízení Článek 143e nařízení
odst. 2 nařízení (ES)
odst. 1 nařízení (ES)
(ES) č. 1782/2003
(ES) č. 1782/2003
č. 1782/2003
č. 378/2007

Čistý zůstatek pro
výdaje EZZF

2007

984

22

44 753

2008

1 241

22

362,0

44 592

2009

1 252

22

424,0

44 981

2010

1 257

22

464,4

45 402,6

2011

1 231

22

484

475,5

45 404,5

2012

1 231

22

484

481,6

45 874,4

2013

1 228

22

484

481,6

46 358,4“

Celkem

Spojené království

12 343 028 110

263 996 373

2007

12 904 462 561

645 001 582

2008

12 915 336 508

698 582 271

2009

12 926 752 114

741 000 084

2010

748 834 332

2011

13 346 691 325

PŘÍLOHA II

13 301 303 256

752 295 626

2012

13 245 900 813

748 964 152

2013

90 983 474 687

4 598 674 420

Celkem 2007–2013

31 232 644 963“

188 337 515

Z toho minimálně
pro regiony způsobilé v rámci konvergenčního cíle

„(běžné ceny (EUR))
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