
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 387/2010 

z dnia 6 maja 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w odniesieniu do minimalnych wymogów obszarowych 
mających zastosowanie do tymczasowych płatności z tytułu owoców i warzyw na Cyprze oraz 

systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników w Polsce i na Słowacji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 142 lit. c) i e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów 
wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach 
IV i V ( 2 ), tymczasowe płatności z tytułu owoców 
i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. g) wymie
nionego rozporządzenia, przyznawane są wyłącznie 
w przypadku obszarów, które były przedmiotem 
wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do co 
najmniej 0,3 ha. W pismach z dnia 18 lutego 2010 r. 
oraz z dnia 1 marca 2010 r. Cypr poinformował Komisję 
o szczególnej wielkości gospodarstw rolnych i strukturze 
wniosków o pomoc dotyczących tymczasowych płat
ności z tytułu owoców i warzyw przyznanych 
w odniesieniu do owoców cytrusowych. W związku 
z tym wymóg dotyczący minimalnej powierzchni, 
w odniesieniu do której wymieniona pomoc jest przy
znawana, należy zmniejszyć do 0,1 ha. 

(2) W art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
ustanowiono zasady dotyczące powierzchni użytków 

rolnych nowego państwa członkowskiego objętego 
systemem jednolitej płatności obszarowej, określonej 
w art. 122 tego rozporządzenia. 

(3) Zgodnie z art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1121/2009 
powierzchnia użytków rolnych dla Polski i Słowacji jest 
określona w załączniku VIII do wymienionego rozporzą
dzenia. 

(4) W piśmie z dnia 1 grudnia 2009 r. Polska poinformo
wała Komisję o zmianach dotyczących wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych kwalifikującej się do 
systemu jednolitej płatności obszarowej, o której mowa 
w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 
Wspomniane zmiany wynikają z uaktualnienia systemu 
identyfikacji działek rolnych, określonego w art. 17 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w wyniku którego 
stwierdzono, że wykorzystywana powierzchnia użytków 
rolnych utrzymywana w dobrej kulturze rolnej według 
stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. była mniejsza niż 
wcześniej oceniano. Należy zatem obniżyć powierzchnię 
użytków rolnych objętą systemem jednolitej płatności 
obszarowej do 14 137 000 ha. 

(5) W piśmie z dnia 4 stycznia 2010 r. Słowacja poinfor
mowała Komisję o zmianach dotyczących wykorzysty
wanej powierzchni użytków rolnych kwalifikującej się 
do systemu jednolitej płatności obszarowej, o której 
mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009. Wprowadzone zmiany wynikają 
z doświadczeń nabytych w ostatnich latach w czasie 
weryfikacji warunków kwalifikowalności mających zasto
sowanie do jednolitej płatności obszarowej w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej. Doświadczenia 
te pokazują, że wykorzystywana powierzchnia użytków 
rolnych utrzymywana w dobrej kulturze rolnej według 
stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. jest mniejsza niż 
wcześniej oceniano. Należy zatem obniżyć powierzchnię 
użytków rolnych objętą systemem jednolitej płatności 
obszarowej do 1 865 000 ha. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1121/2009.
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 27.



(7) Zmiana wniesiona niniejszym rozporządzeniem powinna 
stosować się do okresów wypłacania premii począwszy 
od dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1121/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku Grecji i Cypru przejściowe płatności z tytułu 
owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 lit. g), są 
przyznawane dla każdego typu uprawy wyłącznie 
w przypadku obszarów, które były przedmiotem wniosku 
w odniesieniu do co najmniej 0,1 hektara, o ile każda upra
wiana działka przekracza minimalną powierzchnię ustaloną 

przez państwo członkowskie w granicach limitu określonego 
w art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009.”; 

2) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: 

a) wiersz dotyczący Polski otrzymuje brzmienie: 

„Polska 14 137” 

b) wiersz dotyczący Słowacji otrzymuje brzmienie: 

„Słowacja 1 865” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie 
pomocy dotyczących lat przyznawania premii rozpoczynających 
się z dniem 1 stycznia 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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