
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1944/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 i 299 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 69 ust. 6 rozporządzenia 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) (3) określa pułap całkowitych rocznych przy-
działów wydatków strukturalnych Wspólnoty dla
każdego państwa członkowskiego, a art. 70 ust. 3 i 4
tego rozporządzenia ustanawia stawki wkładu EFFROW.

(2) W ramach finansowych na lata 2007–2013 uzgodnio-
nych przez Radę Europejską w grudniu 2005 r. pułapy
rocznych przydziałów w ramach wydatków struktural-
nych Wspólnoty, które mają mieć zastosowanie do
poszczególnych państw członkowskich, zostały ustalone
na innym poziomie niż pułap ustalony w art. 69 ust. 6
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

(3) Zgodnie z ramami finansowymi na lata 2007–2013
Portugalii przydzielono kwotę 320 mln EUR, która
może nie podlegać wymogowi współfinansowania krajo-
wego przewidzianemu w art. 70 ust. 3 i 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1698/2005.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 69 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja zapewnia, aby całkowite roczne przydziały
z EFFROW pochodzące z EFOGR – Sekcja Orientacji dla
jakiegokolwiek państwa członkowskiego zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem oraz z EFRR, EFS i FS
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności (*), w tym wkład EFRR zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy
ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (**) i rozporządzeniem Rady (WE) nr
1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającym
instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (***) oraz
z Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego (****), nie przekraczały następujących limitów:

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest niższy niż
40 % średniej UE-25: 3,7893 % ich PKB,

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 40 % i niższy niż 50 % średniej UE-25:
3,7135 % ich PKB,

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 50 % i niższy niż 55 % średniej UE-25:
3,6188 % ich PKB,
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(1) Opinia z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia z dnia 13 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym). Opinia wydana w wyniku nieobowiąz-
kowych konsultacji.

(3) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006 (Dz.U. L 277 z 9.10.2006,
str. 1).



— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 55 % i niższy niż 60 % średniej UE-25:
3,5240 % ich PKB,

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 60 % i niższy niż 65 % średniej UE-25:
3,4293 % ich PKB,

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 65 % i niższy niż 70 % średniej UE-25:
3,3346 % ich PKB,

— dla państw członkowskich, których średni DNB na
mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003 jest równy lub
wyższy niż 70 % i niższy niż 75 % średniej UE-25:
3,2398 % ich PKB,

— powyżej tego poziomu maksymalny poziom przesunięć
jest zmniejszany o 0,09 punktu procentowego PKB za
każde kolejne 5 punktów procentowych średniego DNB
na mieszkańca (PSN) w latach 2001–2003
w porównaniu ze średnią UE-25.

Obliczenia PKB dokonywane przez Komisję są oparte na
danych statystycznych opublikowanych w kwietniu 2005 r.
Poszczególne krajowe stopy wzrostu PKB na lata
2007–2013 prognozowane przez Komisję w kwietniu
2005 r. są stosowane do każdego państwa członkowskiego
oddzielnie.

Jeżeli w 2010 r. stwierdzi się, że skumulowany PKB które-
gokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007–2009

odbiega o więcej niż ± 5 % od skumulowanego PKB wyli-
czonego zgodnie z akapitem drugim, w tym również
w konsekwencji zmian kursu wymiany, kwoty przydzielone
na ten okres danemu państwu członkowskiemu zgodnie
z akapitem pierwszym zostaną odpowiednio skorygowane.
Łączny wynik netto tych korekt, dodatni czy ujemny, nie
może przekroczyć 3 000 mln EUR. W każdym przypadku,
jeżeli wynik netto jest dodatni, całkowite zasoby dodatkowe
są ograniczane do poziomu niewykorzystanych zasobów
w stosunku do maksymalnego poziomu dostępnych
środków na zobowiązania w ramach funduszy struktural-
nych i FS na lata 2007–2010. Ostateczne korekty zostaną
rozłożone na równe części na lata 2011–2013. W celu
odzwierciedlenia wartości polskiego złotego w okresie refe-
rencyjnym, kwota otrzymana w wyniku zastosowania wobec
Polski stawki procentowej, o której mowa w akapicie pierw-
szym, zostanie pomnożona przez współczynnik 1,04 za
okres do terminu przeglądu, o którym mowa w niniejszym
akapicie.

___________
(*) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.
(**) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1.
(***) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82.
(****) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1.”;

2) w art. 70 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Ustępy 3 i 4 mogą, w niektórych przypadkach, nie
być stosowane w Portugalii w odniesieniu do kwoty 320
mln EUR.”.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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