
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

przyznająca odstępstwo od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1337/2011 w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych w odniesieniu do 

Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4132) 

(Jedynie teksty w języku francuskim i niemieckim są autentyczne) 

(2012/337/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie staty
styk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 
2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 10 ust. 1, 

uwzględniając wnioski Republiki Federalnej Niemiec i Republiki 
Francuskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1337/2011, 
gdy zastosowanie przepisów tego rozporządzenia do 
krajowego systemu statystycznego danego państwa 
członkowskiego wymaga znacznych dostosowań i może 
spowodować znaczące trudności praktyczne w odnie
sieniu do upraw trwałych, o których mowa w art. 1 ust. 1 
lit. a)–l), Komisja może przyznać państwu członkow
skiemu odstępstwo. 

(2) Republika Federalna Niemiec i Republika Francuska 
wystąpiły z wnioskami o odstępstwo od stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 1337/2011 zgodnie z jego art. 10 
ust. 2. 

(3) Informacje przekazane przez Republikę Federalną 
Niemiec i Republikę Francuską uzasadniają przyznanie 
tych odstępstw. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Republice Federalnej Niemiec przyznaje się odstępstwo od 
obowiązku przekazania statystyk dotyczących upraw trwałych, 
o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)–l) rozporządzenia (UE) nr 
1337/2011, do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Odstępstwo to stosuje się dla roku referencyjnego 2012. 

Artykuł 2 

1. Republice Francuskiej przyznaje się odstępstwo od 
obowiązku przekazania statystyk dotyczących drzew oliwnych 
do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Odstępstwo to stosuje się dla roku referencyjnego 2012. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej 
Niemiec oraz do Republiki Francuskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7.
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