
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 524/2012 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady 
dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej 

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 i (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 142 lit. i), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
ustanowiono wykaz systemów wsparcia dających prawo 
do płatności bezpośrednich na mocy tego rozporządze
nia. 

(2) W art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
nowym państwom członkowskim stosującym system 
jednolitej płatności obszarowej umożliwiono podjęcie 
decyzji o przyznaniu od 2012 r. oddzielnej płatności 
z tytułu owoców miękkich. Bułgaria, Węgry i Polska 
postanowiły skorzystać z tej możliwości. 

(3) Oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich nie 
wymieniono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
73/2009. Jednak ze względu na jej charakter, płatność tę 
należy traktować jako płatność bezpośrednią w rozu
mieniu art. 2 lit. d) przedmiotowego rozporządzenia, 
ponieważ zastępuje ona od roku kalendarzowego 2012 
przejściową płatność z tytułu owoców miękkich przyzna
waną na podstawie art. 98 wymienionego rozporządze
nia, która została wymieniona w załączniku I do tego 
rozporządzenia jako płatność bezpośrednia. Ponadto 
zgodnie z art. 129 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 

przyznawana jest w granicach kwot, o których mowa 
w załączniku XII do tego rozporządzenia, odpowiadają
cych płatności z tytułu owoców miękkich. 

(4) Z tego powodu brak oddzielnej płatności z tytułu 
owoców miękkich w wykazie w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 stanowi zaniechanie, 
które należy naprawić. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(6) Ponieważ oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 
może być przyznawana od 2012 r., niniejsze rozporzą
dzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 po wpisie 
„Owoce i warzywa” dodaje się wpis w brzmieniu: 

„Owoce i warzywa (Artykuł 129 ust. 1 
niniejszego rozporzą
dzenia) 

Oddzielna płatność 
z tytułu owoców 
miękkich” 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

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