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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 22 oktober 2007
om ändring av beslut 2006/410/EG om fastställande av belopp som enligt artikel 10.2 samt
artiklarna 143d och 143e i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 görs tillgängliga för EJFLU och
belopp tillgängliga för utgifter från EGFJ och beslut 2006/636/EG om den årliga fördelningen per
medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31
december 2013
[delgivet med nr K(2007) 5106]
(2007/680/EG)
inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3) ska ställas
till förfogande för EJFLU, liksom det nettoanslag som ska
stå till förfogande för utgifterna vid EGFJ.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av 21
juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 12.2 och 12.3,

(3)

De belopp som ska ställas till förfogande för EJFLU och
det nettoanslag som ska stå till förfogande för utgifterna
vid EGFJ bör fastställas på grundval av de högsta årsbeloppen för budgetåren 2007–2013.

(4)

I kommissionens beslut 2006/410/EG (4) fastställs, för
budgetåren 2007–2013, de belopp som blivit resultatet
av den minskning av direktstöd som fastställs i artiklarna
10.2, 143d och 143e i förordning (EG) nr 1782/2003
och som ska ställas till förfogande för EJFLU samt det
nettoanslag som ska stå till förfogande för utgifterna vid
EGFJ.

(5)

I rådets beslut 2006/493/EG (5) fastställs dels gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1
januari 2007–31 december 2013, dels fördelningen per
år och det lägsta belopp som ska anslås till regioner som
är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet.

(6)

I kommissionens beslut 2006/636/EG (6) fastställs fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013, däribland de belopp som ska överföras till
EJFLU.

(7)

Till följd av antagandet av kommissionens beslut
2007/679/EG av den 22 oktober 2007 om fastställande
av de nettobelopp som härrör från tillämpningen av den
frivilliga moduleringen i Förenade kungariket för kalenderåren 2007–2012 (7), i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 378/2007, bör de belopp som görs tillgängliga för EJFLU anpassas och tillföras den årliga fördelningen av gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling för Förenade kungariket.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den
20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (2),
särskilt artikel 69.4, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den
27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om ändring av förordning (EG)
nr 1290/2005 föreskrivs det att kommissionen ska fastställa de nettobelopp som härrör från tillämpningen av
frivillig modulering och att dessa nettobelopp ska läggas
till i den fördelning per år och medlemsstat av gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling som avses i artikel
69.4 och 69.5 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska
kommissionen fastställa de belopp som med tillämpning
av artikel 4.1 i förordning (EG) nr 378/2007 och artiklarna 10.2, 143d och 143e i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd
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Besluten 2006/410/EG och 2006/636/EG bör därför
ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

24.10.2007

Artikel 2
I tabellen i bilagan till beslut 2006/636/EG ska de belopp som
avser Förenade kungariket och de sammanlagda belopp som
uppstår till följd av att man summerar beloppen för samtliga
medlemsstater ersättas med beloppen i bilaga II till detta beslut.

Artikel 1
Beslut 2006/410/EG ska ändras på följande sätt:

Artikel 3
Detta beslut ska tillämpas från och med budgetåret 2008.

1. Den enda artikeln ska ersättas med följande:
Artikel 4
”Enda artikel

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

De belopp som ska göras tillgängliga för budgetåren
2007–2013 för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) enligt artiklarna 10.2, 143d och 143e i
förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 1.1 i förordning
(EG) nr 378/2007, samt det nettoanslag som blir tillgängligt
för EGFJ anges i bilagan till detta beslut.”

Utfärdat i Bryssel den 22 oktober 2007.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

2. Bilagan till beslutet ska ersättas med bilaga I till detta beslut.

Ledamot av kommissionen

24.10.2007
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BILAGA I
”BILAGA
(miljoner EUR)
Belopp som ska göras tillgängliga för EJFLU
Budgetår

Artikel 10.2 i
förordning
(EG) nr 1782/2003

Artikel 143d i
förordning
(EG) nr 1782/2003.

Artikel 143e i
förordning
(EG) nr 1782/2003.

Artikel 1.1 i
förordning
(EG) nr 378/2007.

Nettoanslag som blir
tillgängligt för EGFJ:s
utgifter

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”

Totalt

Förenade kungariket

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

BILAGA II

13 346 691 325

748 834 332

2011

13 301 303 256

752 295 626

2012

13 245 900 813

748 964 152

2013

90 983 474 687

4 598 674 420

2007–2013 totalt

31 232 644 963”

188 337 515

Lägsta belopp för regioner som är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet

”(löpande priser (euro))
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