
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 327/2012 

z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 w odniesieniu do progu wielkości ekonomicznej 
oraz liczby gospodarstw przekazujących dane na Słowacji 

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 ), w szczególności 
jego art. 5 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1291/2009 
z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczącego wyboru gospo
darstw przekazujących dane do celów określania 
dochodów gospodarstw rolnych ( 2 ) ustanowiono progi 
wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych na rok 
obrotowy 2010 oraz na kolejne lata obrotowe. 

(2) Ze względu na zachodzące zmiany strukturalne oraz 
lepsze zrozumienie struktury rolnictwa na Słowacji 
stwierdzono, że objęcie zakresem badań najważniejszej 
części działalności rolniczej w tym kraju wymaga dosto
sowania słowackiego planu wyboru. Aby osiągnąć ten 
cel, należy podnieść próg wielkości ekonomicznej gospo
darstw na Słowacji z 15 000 EUR do 25 000 EUR. 

(3) W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1291/2009 
całkowitą liczbę gospodarstw rolnych przekazujących 
dane ustalono dla Słowacji na poziomie 523. Aby 
zagwarantować lepszą reprezentatywność słowackiej 

próby, liczba gospodarstw przekazujących dane na 
Słowacji powinna zostać zwiększona o 39, a ostateczna 
liczba gospodarstw przekazujących dane powinna 
wynosić 562. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1291/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2009 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 2 tiret dotyczące Słowacji otrzymuje brzmienie: 

„— Słowacja: EUR 25 000”; 

2) w załączniku wprowadza się zmiany 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 2013. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

( 1 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27. 
( 2 ) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 14. 

ZAŁĄCZNIK 

Wiersz dotyczący Słowacji w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1291/2009 otrzymuje brzmienie: 

„810 SŁOWACJA 562”
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