
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 października 2007 r.

ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji
w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/679/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia
27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji
płatności bezpośrednich 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 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 prze-
widuje, że państwa członkowskie, w których w chwili
wejścia tego 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. ustanawiają-
cego zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji
ustanowionego w art. 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji usta-
nowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (2),
mogą zastosować w latach 2007–2012 zmniejszenie,
zwane „dobrowolną modulacją”, wszystkich kwot płat-
ności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września
2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
rolników (3).

(2) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje,
że w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie tego
rozporządzenia państwa członkowskie podejmują decyzję
o wysokości rocznej stawki dobrowolnej modulacji, która
będzie obowiązywała w latach 2007–2012, i informują
o niej Komisję, wraz z oceną wpływu zastosowania
dobrowolnej modulacji.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 378/2007 każde państwo członkowskie, w którym

w chwili wejścia w życie tego rozporządzenia stosowany
jest system dodatkowych zmniejszeń płatności bezpo-
średnich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1655/2004 oraz system płatności jednolitych
na poziomie regionalnym, może na lata 2007–2012
wybrać stosowanie stawek zróżnicowanych regionalnie
zgodnie z obiektywnymi kryteriami. Maksymalna stawka
dla jakiegokolwiek regionu w każdym państwie człon-
kowskim, którego to dotyczy, wynosi 20 %.

(4) Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 prze-
widuje, że państwo członkowskie stosujące zróżnicowane
regionalnie stawki dobrowolnej modulacji w terminie
dwóch miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia
przedstawia Komisji na okres 2007–2012 następujące
informacje, podlegające zbadaniu przez Komisję:
a) roczne stawki dobrowolnej modulacji dla każdego
regionu i dla całego terytorium; b) roczne całkowite
kwoty zmniejszenia w ramach dobrowolnej modulacji,
c) w odpowiednich przypadkach, roczne całkowite
dodatkowe kwoty wymagane do pokrycia dodatkowej
kwoty pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 akapit
drugi powyższego rozporządzenia, oraz d) dane statys-
tyczne i inne dane pomocnicze stosowane do określenia
kwot, o których mowa w lit. b) i c).

(5) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 prze-
widuje, że Komisja określa kwoty netto uzyskane
z zastosowania dobrowolnej modulacji na podstawie:
a) obliczeń w przypadku jednolitej krajowej stawki
dobrowolnej modulacji; b) w przypadku państw człon-
kowskich stosujących stawki zróżnicowane regionalnie,
na podstawie wielkości podanych przez państwa człon-
kowskie we wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 2 powyższego
rozporządzenia.

(6) Zjednoczone Królestwo podało Komisji następujące
roczne stawki dobrowolnej modulacji ustalone na
poziomie regionalnym:

Regiony 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anglia 12 % 13 % 14 % 14 % 14 % 14 %

Irlandia
Północna

4,5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 9 %

Walia 0 % 2,5 % 4,2 % 5,8 % 6,5 % 6,5 %

Szkocja 5 % 8 % 8,5 % 9 % 9 % 9 %
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(1) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1.
(2) Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 3.
(3) 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).



(7) Zjednoczone Królestwo przekazało również całkowitą
kwotę zmniejszenia w ramach dobrowolnej modulacji
oraz ocenę wpływu zastosowania dobrowolnej modu-
lacji.

(8) Należy zatem ustalić kwoty netto uzyskane z zastoso-
wania dobrowolnej modulacji w Zjednoczonym Króle-
stwie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu
modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych
2007–2012 są ustalone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja stosuje się wraz z początkiem roku budżeto-
wego 2008.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Zjednoczonego Królestwa.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie

(mln EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Razem 362,0 424,0 464,4 475,5 481,6 481,6

w tym:

Mechanizm płatności jednolitych, tytuł III
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

358,6 419,6 459,6 470,6 476,7 476,7

Wołowina i cielęcina, art. 69 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003

1,49 2,38 2,53 2,68 2,68 2,68

Orzechy, art. 83 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003

0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Pozostałe (*) 1,909 2,018 2,268 2,218 2,218 2,218

(*) Oszacowanie kwot wynikających ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w odniesieniu do roślin wysokobiałkowych (art. 76
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003) i roślin energetycznych (art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003).
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