
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 207/2013 

z dnia 11 marca 2013 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do terminu 
przeglądu decyzji w sprawie wsparcia specjalnego za 2013 r. oraz od rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1120/2009 w odniesieniu do powiadomienia o tym przeglądzie 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 68 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 do dnia 1 września 2012 r. państwa członkow
skie mogły dokonać przeglądu decyzji, o której mowa 
w art. 69 ust. 1 tego rozporządzenia, i postanowić – 
ze skutkiem od roku 2013 – o zmodyfikowaniu kwot 
finansowania wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 
68 ust. 1 lub zakończeniu stosowania tego wsparcia. 

(2) W wyniku stałego wzrostu cen pasz wynikającego 
z niekorzystnych warunków klimatycznych, które 
dotknęły niektórych z najważniejszych unijnych i świato
wych dostawców zbóż w 2012 r., państwa członkowskie 
mają do czynienia z pogorszeniem sytuacji gospodarczej 
gospodarstw rolnych, w szczególności w sektorach 
mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz owiec i kóz. 
Pod koniec roku sektory te borykały się z poważnymi 
trudnościami finansowymi wynikającymi ze znaczącego 
udziału cen pasz w ich kosztach produkcji. Sytuacja jest 
najpoważniejsza w tych przypadkach, gdzie istnieje 
rzeczywiste ryzyko spowolnienia lub zawieszenia działal
ności prowadzące w efekcie końcowym do zmniejszenia 
produkcji lub rezygnacji z niej w wymienionych sekto
rach. Bieżącej sytuacji nie dało się przewidzieć w czasie, 
gdy państwa członkowskie miały możliwość dokonania 
przeglądu decyzji na 2013 r. zgodnie z art. 68 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(3) Wsparcie specjalne przewidziane w art. 68 ust. 1 wydaje 
się być właściwym narzędziem pozwalającym zaradzić 
zaistniałej sytuacji poprzez przyznawanie wsparcia tym 
gospodarstwom, których rentowność jest zagrożona. 
Aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji rolników 
w sektorach mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz 
owiec i kóz, a także aby uniknąć poważnych utrudnień 

praktycznych i szczególnych problemów, które mogą 
polegać na zmianie profilu działalności rolnej lub na 
zmianie właścicieli gospodarstw, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dokonania przeglądu decyzji 
podjętych na rok 2013 w ramach nowego terminu. 

(4) Z tych samych przyczyn należy przedłużyć termin usta
nowiony w art. 50 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustana
wiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płat
ności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników ( 2 ) na powiadomienie 
Komisji o takim przeglądzie. 

(5) Należy zatem ustanowić odstępstwo od rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1120/2009. 

(6) Ponieważ odstępstwa dotyczą roku 2013, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Na zasadzie odstępstwa od art. 68 ust. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 państwa członkowskie mogą – do dnia 22 marca 
2013 r. – dokonać przeglądu decyzji podjętej na mocy art. 69 
ust. 1 tego rozporządzenia w odniesieniu do wsparcia specjal
nego przyznawanego w sektorach mleczarskim, wołowiny 
i cielęciny lub owiec i kóz ze skutkiem od roku 2013. 

Artykuł 2 

Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 

Na zasadzie odstępstwa od art. 50 ust. 3 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 państwa członkowskie 
informują Komisję – do dnia 22 marca 2013 r. – o środkach 
wsparcia specjalnego, które zamierzają stosować w sektorach 
mleczarskim, wołowiny i cielęciny lub owiec i kóz.
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. ( 2 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.



Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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