
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 691/2009 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. 
z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, 
płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach 
dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu 
uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, 

płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 29 ust. 4 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 płatności w ramach systemów wsparcia wymie
nionych w załączniku I do wspomnianego rozporzą
dzenia dokonywane są w okresie od dnia 1 grudnia do 
dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. 
Jednakże art. 29 ust. 4 lit. a) wspomnianego rozporzą
dzenia pozwala Komisji na umożliwienie dokonania płat
ności zaliczkowych. 

(2) W wyniku niskich cen produktów rolnych i wysokich 
kosztów produkcji w 2009 r. rolnicy napotykają 
poważne problemy finansowe i trudności związane 
z przepływami środków pieniężnych. W celu udzielenia 
pomocy na rzecz zmniejszenia tych trudności należy 
umożliwić rolnikom otrzymanie płatności zaliczkowych 
w wysokości do 70 % wartości systemów wsparcia, jeżeli 
konieczna weryfikacja spełniania warunków kwalifiko
walności zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 może zostać przeprowadzona przed doko
naniem takiej płatności zaliczkowej. Do wspomnianych 
systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność 
dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin 
uprawnych przewidziane w tytule IV rozdziały 7 i 10 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ( 2 ), płatności 
bezpośrednie w ramach środków ustanowionych 
w programach POSEI przewidzianych w tytule III 
rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 ( 3 ) oraz płat
ności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych 
w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego prze
widzianych w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 
1405/2006 ( 4 ), system płatności jednolitej, specjalna płat
ność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin biał
kowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, 
płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system 
jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpo
wiednio w tytule III, tytule IV rozdział 1 sekcje 1, 3, 
10 i 11 oraz tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009. 

(3) W celu zagwarantowania, że płatności zostaną zaksięgo
wane w ramach roku budżetowego 2010, należy ich 
dokonać począwszy od dnia 16 października 2009 r. 
Konieczna weryfikacja spełniania warunków kwalifiko
walności zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 powinna jednak zostać przeprowadzona 
przed dokonaniem płatności zaliczkowych z uwagi na 
właściwe zarządzanie finansowe. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Począwszy od dnia 16 października 2009 r. i pod warunkiem 
że zakończono weryfikację spełniania warunków kwalifikowal
ności zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
państwa członkowskie mogą dokonywać płatności zaliczko
wych w wysokości do 70 % płatności w odniesieniu do wnio
sków złożonych w 2009 r., z tytułu następujących systemów 
wsparcia: 

a) premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obsza
rowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule IV 
rozdziały 7 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003; 

b) płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych 
w programach POSEI przewidzianych w tytule III rozporzą
dzenia (WE) nr 247/2006; 

c) płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych 
w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewi
dzianych w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 
1405/2006; oraz 

d) system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu 
uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie 
w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu 
wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obsza
rowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule IV 
rozdział 1 sekcje 1, 3, 10 i 11 oraz tytule V rozdział 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

PL 31.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 199/7 

( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1 
( 3 ) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.



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 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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