
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1413/2007

z dnia 30 listopada 2007 r.

ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana
jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 oraz (WE)
nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 89 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 89 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
ustanawia maksymalną powierzchnię gwarantowaną,
wynoszącą 2 000 000 ha, kwalifikującą się do przyznania
pomocy z tytułu roślin energetycznych ustanowioną
w art. 88 tego rozporządzenia. Ustęp 2 tego artykułu
stanowi, że w przypadku gdy powierzchnia obszaru,
dla którego wnioskowana jest pomoc, przekroczy maksy-
malną powierzchnię gwarantowaną, powierzchnia
obszaru przypadająca na rolnika, dla której wnioskowana
jest pomoc, jest proporcjonalnie zmniejszana w danym
roku.

(2) Na mocy art. 4 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczą-
cego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie
systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa
tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zare-
zerwowanych do produkcji surowców (2) współczynnik
redukcji powierzchni ustala się przed przyznaniem płat-

ności rolnikom i najpóźniej do dnia 31 stycznia następ-
nego roku, na podstawie danych przekazanych zgodnie
z przepisami art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozpo-
rządzenia.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1973/2004 państwa członkowskie przekazały Komisji
dane dotyczące całkowitej powierzchni, dla której pomoc
z tytułu upraw energetycznych, przewidziana w art. 88
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, została określona
na 2007 r. W oparciu o te dane ustalono, że całkowita
powierzchnia na 2007 r. wynosiła 2 843 450 ha.

(4) Jako że wyżej wymieniona liczba 2 843 450 ha jest
wyższa od maksymalnej powierzchni gwarantowanej,
kwalifikującej się do przyznania pomocy i wynoszącej
2 000 000 ha, należy ustalić współczynnik redukcji
powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnio-
skowana jest pomoc na 2007 r.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności
Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika,
dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu
upraw energetycznych na mocy art. 88 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, wynosi 0,70337.

Artykuł 2

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 30 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284
z 30.10.2007, str. 11).

(2) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 993/2007 (Dz.U. L 222
z 28.8.2007, str. 10).


