
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 20 marca 2013 r. 

ustalająca kwotę wynikającą z zastosowania dobrowolnego dostosowania w Zjednoczonym 
Królestwie na rok kalendarzowy 2013 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1577) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(2013/146/UE) 

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. 10c ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 10b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
stanowi, że każde państwo członkowskie, które zastoso
wało art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 ( 2 ) 
w odniesieniu do roku kalendarzowego 2012, może 
stosować zmniejszenie (dalej zwane „dobrowolnym 
dostosowaniem”) do wszystkich kwot płatności 
bezpośrednich, które mają zostać przyznane na jego tery
torium w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013. 
Dobrowolne dostosowanie stosuje się niezależnie od 
dostosowania płatności bezpośrednich, o którym mowa 
w art. 10a rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(2) Artykuł 10b ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
stanowi, że państwa członkowskie podejmują decyzje, 
o których powiadamiają Komisję, dotyczące poziomu 
dobrowolnego dostosowania dla całego terytorium i, 
w stosownych przypadkach, dla każdego regionu oraz 
całkowitej kwoty, która ma zostać zmniejszona w ramach 
dobrowolnego dostosowania dla całego terytorium, i w 
stosownych przypadkach, dla każdego regionu. 

(3) Zjednoczone Królestwo ustaliło następujące poziomy 
dobrowolnego dostosowania, mające zastosowanie regio
nalne, zgodnie z art. 10b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 i powiadomiło o nich Komisję: 

Region 
Kwota płatności bezpośredniej, która ma 

zostać przyznana rolnikowi 
(w EUR) 

Poziom 
dobrowol

nego dosto
sowania 

Anglia Mniej niż 5 000 EUR 14 % 

5 000 EUR lub więcej, ale mniej niż 
300 000 EUR 

9 % 

300 000 EUR lub więcej 5 % 

Walia Mniej niż 5 000 EUR 6,5 % 

5 000 EUR lub więcej, ale mniej niż 
300 000 EUR 

1,5 % 

300 000 EUR lub więcej 0 % 

Szkocja Mniej niż 5 000 EUR 9 % 

5 000 EUR lub więcej, ale mniej niż 
300 000 EUR 

4 % 

300 000 EUR lub więcej 0 % 

(4) Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o całko
witej kwocie, która ma zostać zmniejszona w ramach 
dobrowolnego dostosowania w roku kalendarzowym 
2013, uwzględniając maksimum określone w art. 10b 
ust. 3 i na podstawie art. 10b ust. 5 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009. 

(5) Należy zatem ustalić kwotę wynikającą z zastosowania 
dobrowolnego dostosowania w Zjednoczonym Króle
stwie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Całkowita kwota wynikająca z dobrowolnego dostosowania 
w Zjednoczonym Królestwie w roku kalendarzowym 2013 
wynosi 296,3 mln EUR.
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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