
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 737/2011 

z dnia 26 lipca 2011 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do wykazu 
okręgów 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1217/2009/EWG z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych 
rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospo
darstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej ( 1 ), w szczególności 
jego art. 3, 

uwzględniając wnioski złożone przez Francję i Węgry, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 
zawiera wykaz okręgów, o których mowa w art. 2 
lit. d) tego rozporządzenia. 

(2) Zgodnie z tym załącznikiem terytorium Francji podzie
lono na dwadzieścia dwa okręgi. Francja wystąpiła 
z prośbą o dodanie Gwadelupy, Martyniki i Reunionu 
do wykazu okręgów do celów rozporządzenia (WE) nr 
1217/2009. 

(3) Zgodnie z tym załącznikiem terytorium Węgier podzie
lono na siedem okręgów. Węgry wystąpiły z prośbą 

o zmniejszenie liczby okręgów do celów rozporządzenia 
(WE) nr 1217/2009 poprzez połączenie okręgów Közép- 
Dunántúl, Nyugat-Dunántúl i Dél-Dunántúl w jeden 
okręg pod nazwą Dunántúl oraz połączenie okręgów 
Közép-Magyarország, Észak-Alföld i Dél-Alföld w jeden 
okręg pod nazwą Alföld. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1217/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) 1217/2009 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrotowego 2012. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części dotyczącej Francji dodaje się następujące okręgi: 

„23. Gwadelupa 

24. Martynika 

25. Réunion.”; 

2) część dotycząca Węgier otrzymuje brzmienie: 

„Węgry 

1. Észak-Magyarország 

2. Dunántúl 

3. Alföld.”.
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