
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2011 

z dnia 16 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w odniesieniu do zasad stosowania 
dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 
27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej 
modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym 
określone systemy wsparcia dla rolników ( 3 ) powierza 
Komisji uprawnienia do wykonywania niektórych prze
pisów tego rozporządzenia. 

(2) W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony upraw
nienia powierzone Komisji na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 378/2007 należy dostosować do art. 290 
i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(3) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 378/2007 w zainteresowanych 
państwach członkowskich należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. 

(4) Uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjęcia przepisów 
szczególnych w celu zapewnienia włączenia dobrowolnej 

modulacji do programowania rozwoju obszarów wiej
skich oraz zarządzania finansami uzyskanymi 
z dobrowolnej modulacji powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. usta
nawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję ( 4 ). 

(5) Komisja powinna, w drodze aktów wykonawczych oraz, 
z uwagi na ich specyficzny charakter, działając bez stoso
wania rozporządzenia (UE) nr 182/2011, ustalić kwoty 
netto uzyskane ze stosowania dobrowolnej modulacji. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 378/2007, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 378/2007 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych, 
bez stosowania art. 6a – kwoty netto uzyskane 
z zastosowania dobrowolnej modulacji:”; 

2) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

1. Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje 
szczegółowe przepisy dotyczące włączenia dobrowolnej 
modulacji do programowania rozwoju obszarów wiejskich. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 6a ust. 1. 

2. Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje 
szczegółowe przepisy dotyczące finansowego zarządzania 
dobrowolną modulacją. Te akty wykonawcze są przyj
mowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 6a ust. 2.”;
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( 1 ) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 87. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. 

(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 20 października 2011 r. 

( 3 ) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.



3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 6a 

1. Komisję wspiera Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiej
skich ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 (*). 

W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Funduszy 
Rolniczych ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 1290/2005. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Strasburgu 16 listopada 2011 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

W. SZCZUKA 
Przewodniczący
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