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DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 października 2007 r.
zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki
w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata
kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw
członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)
(2007/680/WE)
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy
wsparcia dla rolników (3), mają zostać udostępnione
EFRROW, a także wysokości salda netto udostępnionego
na wydatki EFGR.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3,

(3)

Kwoty, które udostępnia się EFRROW oraz saldo netto,
które ma być dostępne na wydatki w ramach EFGR,
należy ustalić na podstawie maksymalnych rocznych
kwot na lata budżetowe 2007–2013.

(4)

Decyzją Komisji 2006/410/WE (4) ustalono kwoty wynikające z zastosowania zniżek przy płatnościach bezpośrednich zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, które zostały udostępnione EFRROW, a także wysokość salda netto przeznaczonego na wydatki EFGR na lata budżetowe
2007–2013 roku.

(5)

Decyzja Rady 2006/493/WE (5) ustanawia kwotę
wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz
minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana
w regionach kwalifikujących się w ramach celu „Konwergencja”.

(6)

Decyzją Komisji 2006/636/WE (6) ustalono podział
kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich według państw członkowskich na
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., włączając w to kwoty przesłane na rachunek
EFRROW.

(7)

W następstwie uchwalenia decyzji Komisji 2007/679/WE
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającej wysokość
kwot netto wynikających z zastosowania dobrowolnych
modulacji w Zjednoczonym Królestwie w latach kalendarzowych 2007–2012 (7), na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007, należy dostosować do nich
wysokość kwot udostępnionych EFRROW oraz doliczyć
te kwoty do podziału na poszczególne lata kwoty
wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w Zjednoczonym Królestwie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2), w szczególności jego
art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007
z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w
ramach
wspólnej
polityki
rolnej
i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1290/2005, dopuszcza możliwość ustalania przez
Komisję kwot netto uzyskanych z zastosowania dobrowolnej modulacji oraz uwzględnienia tych kwot
w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z art. 69
ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005
dopuszcza możliwość ustalania przez Komisję kwot,
które zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 378/2007, a także art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29
września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95
z 5.4.2007, str. 1).
(2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 8).

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2007 (Dz.U. L 131
z 23.5.2007, str. 10).
(4) Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10.
5
( ) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 22.
(6) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, str. 32. Decyzja zmieniona przez decyzję
2007/383/WE (Dz.U. L 142 z 5.6.2007, str. 21).
(7) Zob. strona 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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Należy
zatem
odpowiednio
2006/410/WE i 2006/636/WE,

zmienić

decyzje

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Decyzja 2006/410/WE zostaje zmieniona w następujący
sposób:
1) artykuł otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł
Kwoty udostępnione na lata budżetowe 2007–2013 Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW), zgodnie z art. 10 ust. 2,
143d i 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, oraz
art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007, oraz saldo
netto udostępnione na wydatki w ramach Europejskiego
Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) określa załącznik do
niniejszej decyzji.”
2) Załącznik do decyzji zostaje zastąpiony tekstem znajdującym
się w załączniku I do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2
Kwoty odnoszące się do Zjednoczonego Królestwa i kwoty
całkowite wynikające z dodania kwot odnoszących się do
wszystkich państw członkowskich wymienione w tabeli znajdującej się w załączniku do decyzji 2006/636/WE zostają zastąpione kwotami znajdującymi się w załączniku II do niniejszej
decyzji.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z początkiem roku budżetowego 2008.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2007 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK
(w milionach EUR)
Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW
Rok budżetowy

Art. 1 ust. 1
Art. 143e
Art. 143d
Art. 10 ust. 2
rozporządzenia (WE) rozporządzenia (WE) rozporządzenia (WE) rozporządzenia (WE)
nr 378/2007
nr 1782/2003
nr 1782/2003
nr 1782/2003

Saldo netto dostępne
na wydatki EFGR

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”

Ogółem

Zjednoczone Królestwo

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

ZAŁĄCZNIK 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

Ogółem lata
2007–2013

31 232 644 963”

188 337 515

W tym także wysokość minimalnych
kwot dla regionów
kwalifikujących się
w ramach celu
»Konwergencja«

„(ceny bieżące w EUR)

L 280/30
PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
24.10.2007

