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

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 472/2009 

z dnia 25 maja 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów 
restrukturyzacji sektora bawełny 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 
6 Protokołu 4 w sprawie bawełny ( 1 ) załączonego do tego Aktu, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozdział 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 
z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego krajowe programy 
restrukturyzacji sektora bawełny ( 2 ) zawiera przepisy 
dotyczące czteroletnich programów restrukturyzacji, co 
do których decyzja ma być podjęta na szczeblu państwa 
członkowskiego w celu finansowania, między innymi, 
szczególnych środków dla branży odziarniania. 

(2) W następstwie rozwoju sytuacji gospodarczej sektora 
bawełny we Wspólnocie i wynikającej z tego pilnej 
potrzeby przeprowadzenia dogłębnej restrukturyzacji 
i objęcia wszystkich odnośnych przedsiębiorstw odziar
niających uzasadnione jest wprowadzenie ośmioletniego 
okresu programowania. W przypadku gdy państwo 
członkowskie wprowadza taki ośmioletni program 
restrukturyzacji, powinno nastąpić natychmiastowe prze
niesienie do pułapów krajowych zgodnie z załącznikiem 
VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla 

systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego 
określone systemy wsparcia dla rolników ( 3 ). 

(3) Artykuł 7 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 637/2008 
stanowi, że beneficjenci pomocy przyznanej na mocy 
rozdziału IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1051/2001 
z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej 
dla bawełny ( 4 ) w roku gospodarczym 2005/2006 są 
beneficjentami pomocy przyznanej w ramach środków, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporzą
dzenia (WE) nr 637/2008. Ponieważ niektóre przedsię
biorstwa odziarniające nie były jednak prowadzone przez 
ich właścicieli w tym referencyjnym roku gospodarczym 
i wspomniani właściciele nie byli beneficjentami pomocy 
przyznanej na mocy rozdziału IV rozporządzenia (WE) 
nr 1051/2001, te przedsiębiorstwa odziarniające były 
wykluczone z uczestnictwa w procesie restrukturyzacji. 
Aby krajowe programy restrukturyzacji weszły w życie, 
wszystkie przedsiębiorstwa odziarniające prowadzące 
działalność w referencyjnym roku gospodarczym 
2005/2006 i kwalifikujące się do pomocy zgodnie 
z rozdziałem IV rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 
powinny być objęte środkami określonymi w art. 7 ust. 
1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (WE) nr 637/2008. 
W związku z tym właściwe jest, aby w odniesieniu do 
tego roku gospodarczego właściciel przedsiębiorstwa 
odziarniającego kwalifikował się jako beneficjent 
w ramach danego programu restrukturyzacji. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 637/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 637/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit 
w brzmieniu:
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( 1 ) Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 174. 
( 2 ) Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 4 ) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, s. 3.



„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa 
członkowskie mogą zadecydować o przedłożeniu Komisji, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., jednego projektu 
zmienionego programu restrukturyzacji na okres ośmiu lat.”; 

2) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeśli jednak państwo członkowskie zadecyduje 
o przedłożeniu projektu zmienionego programu restruktury
zacji na okres ośmiu lat, jak przewidziano w art. 4 ust. 1 
akapit drugi, roczny budżet państwa członkowskiego, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostaje prze
niesiony do krajowych pułapów tego państwa członkow
skiego zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 w roku budżetowym 2018 i ma zastoso
wanie do płatności bezpośrednich wypłacanych 
w wymienionym roku. Zainteresowane państwo członkow
skie składa powiadomienie na temat realizacji programu 

restrukturyzacji i osiągnięcia jego celów przed dniem 
1 stycznia 2018 r.”; 

3) w art. 7 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) właściciele przedsiębiorstw odziarniających, którym przy
znano pomoc na mocy rozdziału IV rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1051/2001 (*) w roku gospodarczym 
2005/2006, w odniesieniu do pomocy przyznanej 
w ramach środków, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i d) niniejszego artykułu; 

___________ 
(*) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, s. 3.”. 

Artykuł 2 

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 25 maja 2009 r. 

W imieniu Rady 

J. ŠEBESTA 
Przewodniczący
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