
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 981/2007

z dnia 21 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1489/2006 ustalające stopy procentowe, które mają być
stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup,

składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia
2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania
interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł pierwszy rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1489/2006 (2) ustala stopy procentowe, które mają
być stosowane do obliczania kosztów finansowania
środków interwencyjnych obejmujących skup, składo-
wanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2007 EFGR.

(2) Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 został
zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 734/2007 dla
uwzględnienia faktu, że w niektórych państwach człon-
kowskich finansowanie tych operacji jest możliwe
wyłącznie według stóp procentowych, które są znacznie
wyższe niż jednolita stopa procentowa. W konsekwencji
przewidziano, w drodze wyjątku w latach budżetowych
2007 i 2008, że jeżeli średnia stopa procentowa obowią-
zująca w danym państwie członkowskim w ciągu trze-
ciego miesiąca następującego po okresie referencyjnym
stosowanym przez Komisję dla określenia jednolitej
stopy procentowej jest ponad dwa razy wyższa niż
jednolita stopa procentowa, Komisja może, w ramach
finansowania kosztów odsetek ponoszonych przez to
państwo członkowskie, pokryć kwotę odpowiadającą
stopie procentowej ponoszonej przez to państwo człon-
kowskie, pomniejszoną o jednolitą stopę procentową.
Ustalono także, że środek ten będzie stosowany do
wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie
od dnia 1 października 2006 r.

(3) W związku z notyfikacjami przekazanymi przez państwa
członkowskie Komisji w odniesieniu do trzeciego
miesiąca następującego po okresie referencyjnym stoso-
wanym do ustalenia jednolitych stóp procentowych na
rok budżetowy 2007, wydaje się, że nowy środek
dotyczy jednego państwa członkowskiego. Należy więc
ustalić specjalną stopę procentową dotyczącą tego
państwa członkowskiego na rok budżetowy 2007.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1489/2006.

(5) Ze względu na to, że rozporządzenie (WE) nr 734/2007
stosuje się od dnia 1 października 2006 r., należy ustalić,
że niniejsze rozporządzenie należy również stosować od
tej daty.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1489/2006 dodaje się nastę-
pującą literę:

„h) 4,8 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na
Węgrzech.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 734/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007,
str. 5).

(2) Dz.U. L 278 z 10.10.2006, str. 11.


