
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 329/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych
na rok 2007

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 zakresie 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 (1),
w szczególności jego art. 64 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr
552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiającego
maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie
programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalającego
na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakul-
tatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitej
i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płat-
ności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniającego to rozpo-
rządzenie (2) ustala pułapy budżetowe na rok 2007 dla
płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art.
66–69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(2) Zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1782/2003 Francja postanowiła częściowo wprowadzić
w życie system płatności jednolitej zgodnie z warunkami
określonymi w szczególności w art. 68 ust. 2 lit. a) pkt
(i) tego rozporządzenia w odniesieniu do dodatkowych
płatności z tytułu utrzymywania krów mamek. Jednak na
mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 (3), które ustanawia przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności, francuskie regiony Korsyki oraz Hainaut nie
mogą, od dnia 1 stycznia 2007 r., korzystać ze wsparcia
przejściowego przewidzianego w wymienionym artykule.

W związku z tym krajowej premii dodatkowej z tytułu
krów mamek przewidzianej w art. 125 ust. 5 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1782/2003, przyznawanej gospodar-
stwom znajdującym się we francuskich regionach Korsyki
i Hainaut, nie można od roku 2007 finansować
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Aby
zapewnić utrzymanie wsparcia wspólnotowego dla
sektora krów mamek, Francja zwróciła się
o przeniesienie kwoty odpowiadającej płatnościom doko-
nywanym do roku 2006 z tytułu krajowej premii dodat-
kowej na Korsyce i w Hainaut z pułapu ustalonego na
rok 2007 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr
552/2007 dla dodatkowej premii krajowej do pułapu
określonego w wymienionym załączniku dla premii
z tytułu cieląt nieodstawionych. Należy zatem dosto-
sować wyżej wymienione pułapy budżetowe.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 552/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2007 wpro-
wadza się następujące zmiany:

a) kwota odpowiadająca „Premii za cielęta nieodstawione” dla
Francji zostaje zastąpiona kwotą „734 416”;

b) kwota odpowiadająca „Dodatkowej płatności na krowy
mamki” dla Francji zostaje zastąpiona kwotą „0”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 293/2008 (Dz.U. L 90
z 2.4.2008, s. 5).

(2) Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 10. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11).

(3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s. 6).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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