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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1107/2007

z dnia 26 września 2007 r.

wprowadzające, w odniesieniu do odłogowania w 2008 r., odstępstwo od rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego

w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiającego systemy wsparcia dla rolników

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (1)
stanowi, że aby być uprawnionym do płatności
w ramach systemu jednolitej płatności, uprawnienia
z tytułu odłogowania są związane z hektarem gruntów
wyłączonych z produkcji.

(2) Na początku roku gospodarczego 2007/2008 rynek
zbóż charakteryzują wyjątkowo wysokie ceny zarówno
na poziomie wspólnotowym, jak i światowym. Niski
poziom zapasów Wspólnoty na koniec roku
2006/2007 jest skutkiem niższych niż oczekiwano
zbiorów w 2006 r. Jest wysoce wątpliwe, czy zapasy te
uda się odbudować, biorąc pod uwagę wstępne przewi-
dywania dotyczące zbiorów w 2007 r. Na skalę globalną

oczekuje się, że zapasy na zakończenie roku 2007/2008
spadną do rekordowo niskiego poziomu, szczególnie
w krajach będących głównymi eksporterami. Z tej
perspektywy, nawet jeżeli zbiory w 2008 r. będą na
normalnym poziomie, nie uda się znacząco zwiększyć
zapasów, podczas gdy słabe zbiory mogłyby narazić
rynek wewnętrzny na duże zagrożenie. Ponadto ceny
i zapasy zbóż mają istotny wpływ na dostępność
i ceny innych roślin uprawnych, takich jak rośliny oleiste
i białkowe, oraz na sektor hodowli bydła, przyczyniając
się do potencjalnego zwiększenia zagrożenia dla tych
sektorów rolnictwa.

(3) Należy zatem zezwolić w 2008 r. na wykorzystanie
gruntów odłogowanych do celów rolniczych.

(4) Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest odstąpienie
od sześciotygodniowego okresu wspomnianego
w pkt I(3) Protokołu w sprawie roli parlamentów państw
członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do
Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiają-
cych Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, rolnicy nie są zobowiązani w 2008 r. do odło-
gowania hektarów kwalifikujących się do uprawnień z tytułu
odłogowania, aby być uprawnionymi do płatności zależnych
od uprawnień z tytułu odłogowania.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 552/2007 Komisji (Dz.U. L 131
z 23.5.2007, str. 10).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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