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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 224/2011 

z dnia 7 marca 2011 r. 

ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok 
obrotowy 2011 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych 
rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospo
darstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1915/83 
z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie niektórych szczegółowych 
reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości 
w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych ( 2 ), 
w szczególności jego art. 5 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 
stanowi, że Komisja wpłaca opłatę standardową na 
rzecz państw członkowskich z tytułu każdego należycie 
wypełnionego sprawozdania z gospodarstwa rolnego 
przekazanego Komisji w terminie określonym w art. 3 
wymienionego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1264/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. ustalającym wysokość opłaty stan
dardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za 

rok obrachunkowy 2009 w ramach systemu zbierania 
i wykorzystywania danych rachunkowych z 
gospodarstw rolnych ( 3 ) ustalono wysokość opłaty stan
dardowej za rok obrachunkowy 2009 na 155 EUR za 
sprawozdanie z gospodarstwa rolnego. Tendencje zmian 
kosztów i ich wpływ na koszt wypełnienia sprawozdania 
z gospodarstwa rolnego uzasadniają weryfikację wyso
kości tej opłaty. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu Wspólnoty ds. Sieci 
Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wysokość opłaty standardowej określonej w art. 5 ust. 1 rozpo
rządzenia (EWG) nr 1915/83 ustala się na 157 EUR. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrotowego 2011. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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