
I

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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 470/2008

z dnia 26 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do
tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz
rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu

Tytoniowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 110j rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 (2), ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy
wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre roz-
porządzenia, pomoc w odniesieniu do tytoniu przyzna-
wana jest rolnikom produkującym surowiec tytoniowy
w odniesieniu do lat zbiorów 2006–2009.

(2) Artykuł 104 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiają-
cego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji
rynku”) (3) stanowi, że Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy
jest finansowany, w odniesieniu do lat kalendarzowych
2006 i 2007, poprzez przesunięcie określonej kwoty
pomocy w odniesieniu do tytoniu zgodnie z art. 110m
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Finansowanie
Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego zawsze odby-
wało się poprzez przesunięcie części środków pomocy
w odniesieniu do tytoniu. Podobne przesunięcie środków
w latach kalendarzowych 2006 i 2007 zaproponowano
początkowo w sytuacji, gdy okazało się, że – wraz

z włączeniem sektora tytoniu do systemu płatności
jednolitych – tymczasowa pomoc w odniesieniu do
tytoniu miała być również wypłacana w tych samych
latach. Rozporządzenie Rady (WE) nr 864/2004 (4) osta-
tecznie rozszerzyło stosowanie pomocy w odniesieniu do
tytoniu na lata 2008 i 2009, nie wydłużając jednak
odpowiednio okresu finansowania Wspólnotowego
Funduszu Tytoniowego poprzez zmniejszenie pomocy
w odniesieniu do tytoniu.

(3) Działania te cieszą się dużym powodzeniem i stanowią
pozytywny przykład współpracy między działaniami
polityki w zakresie rolnictwa i polityki zdrowia. Aby
zapewnić ciągłość tych działań oraz zważywszy, że
finansowanie funduszu zawsze odbywało się poprzez
przesunięcie środków pomocy w odniesieniu do tytoniu,
właściwe jest przeniesienie do Wspólnotowego Funduszu
Tytoniowego kwoty odpowiadającej 5 % pomocy
w odniesieniu do tytoniu przyznanej na lata kalenda-
rzowe 2008 i 2009.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1782/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 art. 110m otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 110m

Przeniesienie na rzecz Wspólnotowego Funduszu
Tytoniowego

W roku kalendarzowym 2006 kwota równa 4 % i w roku
kalendarzowym 2007 kwota równa 5 % pomocy przyznanej
zgodnie z niniejszym rozdziałem przeznaczana jest na finan-
sowanie działań informacyjnych w ramach Wspólnotowego
Funduszu Tytoniowego, o którym mowa w art. 13 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2075/92.”.
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(1) Opinia z dnia 20 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) 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).

(3) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 361/2008 (Dz.U. L 121 z 7.5.2008, s. 1). (4) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, s. 48.



Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 art. 104 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006, 2007, 2008 i 2009, zgodnie z art. 110m rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 26 maja 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący

PLL 140/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2008


