
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1236/2007

z dnia 22 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia
Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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) (1), w szczególności jego
art. 91,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 155,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia
27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji
płatności bezpośredniej 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 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (3),
w szczególności jego art. 6 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 umożliwia
państwom członkowskim, w których w chwili wejścia
niniejszego rozporządzenia w życie stosowany jest
system dodatkowych redukcji płatności bezpośrednich,
o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawia-
jącym zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji
ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji usta-
nowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (4),
lub które na mocy art. 70 ust. 4a rozporządzenia (WE)
nr 1698/2005 zostały zwolnione z obowiązku współfi-
nansowania pomocy Wspólnoty, mogą w latach
2007–2012 zastosować zmniejszenie zwane dalej

„dobrowolną modulacją” wszystkich kwot płatności
bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003, które mają być przyznane na ich
terytorium w danym roku kalendarzowym,
w rozumieniu art. 2 lit. e) wspomnianego rozporzą-
dzenia.

(2) Kwoty netto wynikające z zastosowania dobrowolnej
modulacji są dostępne w państwie członkowskim,
w którym zostały wygenerowane, jako wspólnotowe
wsparcie działań w ramach programowania rozwoju
obszarów wiejskich i zostaną przeznaczone na finanso-
wanie programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i jego rozporzą-
dzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. wprowadzającym zmiany w stosowaniu rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (5).

(3) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006, na
mocy którego ustalono zawartość programów rozwoju
obszarów wiejskich wymienioną w art. 16 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1698/2005, zawiera w części A pkt 6
plan finansowania składający się z dwóch tabel, które
należy zmienić, tak aby umożliwić państwom członkow-
skim stosującym dobrowolną modulację umieszczenie
w nich odpowiednich kwot.

(4) System dotyczący dobrowolnej modulacji określony
w rozporządzeniu (WE) nr 378/2007 zastępuje zasady
zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1655/2004, które
wskutek tego powinno zostać uchylone.

(5) Jednakże konieczne jest zapewnienie wykorzystania
potrąconych kwot zgodnie z zasadami dobrowolnej
modulacji ustanowionej uprzednio art. 4 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. usta-
nawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej (6).

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Komitetu ds. Zarządzania Płatnościami Bezpośred-
nimi oraz Komitetu ds. Funduszy Rolnych,
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(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 8).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2007 (Dz.U. L 131
z 23.5.2007, str. 10).

(3) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 3.

(5) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 15. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 434/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007,
str. 8).

(6) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 113. Rozporządzenie uchylone
rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006,
w części A wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabela umieszczona w pkt 6.1 zostaje zastąpiona przez
tabelę umieszczoną w załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia.

2) Adnotacja znajdująca się na dole strony odnosząca się do
nagłówka tabeli umieszczonej w punkcie 6.2 otrzymuje
brzmienie:

„(1) Ze względu na to, że programy rozwoju obszarów wiej-
skich dotyczą różnych regionów a współczynniki
współfinansowania przez EFRROW są zróżnicowane,
tabela 6.2 powinna zostać dołączona do każdego typu

regionu i kwot wynikających z zastosowania dobro-
wolnej modulacji: regiony zaklasyfikowane do celu
»Konwergencja«, regiony najbardziej oddalone i małe
wyspy Morza Egejskiego, inne regiony, kwoty wynika-
jące z zastosowania dobrowolnej modulacji”.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1655/2004 zostaje uchylone.

Jednakże państwa członkowskie nadal stosują artykuły 3, 4 i 5
rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 w sprawie wykorzystania
potrąconych kwot zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1655/2004 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1259/1999.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 22 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„6.1. Roczny wkład EFRROW (w EUR)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ogółem EFRROW

regiony konwergencji (*)

Kwoty wynikające z dobrowolnej
modulacji (**)

(*) Dla państw członkowskich posiadających regiony konwergencji i inne regiony.
(**) Dla państw członkowskich stosujących zasady dobrowolnej modulacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 378/2007.”
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