
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 785/2011 

z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do maksymalnej powierzchni 
gwarantowanej, dla której można przyznać premię z tytułu roślin białkowych 

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 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w 
szczególności jego art. 81 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 81 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 usta
nowiono maksymalną powierzchnię gwarantowaną, dla 
której można przyznać premię z tytułu roślin białko
wych. 

(2) Artykuł 81 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
stanowi, że w przypadku gdy zgodnie z art. 67 państwo 
członkowskie podejmuje decyzję o włączeniu premii 
z tytułu roślin białkowych do systemu płatności jedno
litej, Komisja zmniejsza maksymalną powierzchnię 
gwarantowaną, o której mowa w art. 81 ust. 1, propor
cjonalnie do obszaru odpowiadającego kwocie przy
znanej temu państwu członkowskiemu z tytułu roślin 
białkowych w załączniku XII. 

(3) Dania, Grecja, Luksemburg, Niderlandy, Austria, 
Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo z 
wyjątkiem Anglii postanowiły włączyć premię z 
tytułu roślin białkowych do systemu płatności jednolitej. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić art. 81 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 73/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 81 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Niniejszym ustanawia się maksymalną powierzchnię 
gwarantowaną, wynoszącą 1 505 056 ha, dla której można 
przyznać premię z tytułu roślin białkowych.”. 

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 5 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.


