
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 914/2013 

z dnia 23 września 2013 r. 

ustalające na rok 2013 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia 
bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 

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. 51 ust. 2 akapit pierwszy, art. 69 ust. 3 akapit pierw
szy, art. 123 ust. 1 akapit pierwszy, art. 131 ust. 4 akapit 
pierwszy i art. 142 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W przypadku państw członkowskich wdrażających 
w 2013 r. system płatności jednolitej przewidziany 
w tytule III rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy 
ustalić na rok 2013 pułapy budżetowe w odniesieniu 
do każdej płatności, o której mowa w art. 52, 53 i 54 
wymienionego rozporządzenia. 

(2) W przypadku państw członkowskich korzystających 
w 2013 r. z możliwości przewidzianych w art. 69 ust. 
1 lub art. 131 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
należy ustalić na rok 2013 pułapy budżetowe odnoszące 
się do wsparcia specjalnego, o którym mowa w tytule III 
rozdział 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(3) Artykuł 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
wprowadza ograniczenie środków finansowych, które 
można wykorzystać w odniesieniu do któregokolwiek 
ze środków związanych z wielkością produkcji, przewi
dzianych w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv) oraz 
w art. 68 ust. 1 lit. b) i e), do 3,5 % pułapu krajowego, 
o którym mowa w art. 40 tego samego rozporządzenia. 
Dla zapewnienia przejrzystości Komisja powinna opubli
kować pułap wynikający z kwot zgłoszonych przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do przedmioto
wych środków. 

(4) Na mocy art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 kwoty obliczone zgodnie z art. 69 ust. 7 
wspomnianego rozporządzenia zostały ustanowione 
w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności 

jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia 
Rady (WE) nr 73/2009 ( 2 ). Dla zapewnienia przejrzys
tości Komisja powinna opublikować zgłoszone przez 
państwa członkowskie kwoty, które państwa te zamie
rzają wykorzystać zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(5) Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować 
pułapy budżetowe na rok 2013 odnoszące się do 
systemu płatności jednolitej, określone w wyniku odli
czenia pułapów płatności określonych w art. 52, 53, 
54 i 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 od pułapów 
zapisanych w załączniku VIII do tego samego rozporzą
dzenia. Kwota, którą należy odjąć od kwoty określonej 
w wyżej wymienionym załączniku VIII, w celu sfinanso
wania wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, odpowiada różnicy 
pomiędzy łączną kwotą przeznaczoną na wsparcie 
specjalne, zgłoszoną przez państwa członkowskie, 
a kwotami zgłoszonymi do przeznaczenia na finanso
wanie wsparcia specjalnego zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. 
a) tego samego rozporządzenia. W przypadku gdy 
państwo członkowskie wdrażające system płatności 
jednolitej decyduje się na przyznanie wsparcia, o którym 
mowa w art. 68 ust. 1 lit. c), kwotę zgłoszoną Komisji 
należy uwzględnić w pułapie odnoszącym się do systemu 
płatności jednolitej, gdyż wsparcie to przybiera formę 
zwiększenia wartości jednostkowej lub liczby uprawnień 
do płatności przysługujących rolnikowi. 

(6) W przypadku państw członkowskich wdrażających 
w 2013 r. system jednolitej płatności obszarowej, prze
widziany w tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, należy ustalić roczne pule środków finanso
wych zgodnie z art. 123 ust. 1 wymienionego rozporzą
dzenia. 

(7) Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować 
maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom 
członkowskim, które stosują system jednolitej płatności 
obszarowej, na oddzielną płatność z tytułu cukru 
w 2013 r. na mocy art. 126 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych 
przez te państwa. 

(8) Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować 
maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom 
członkowskim, które stosują system jednolitej płatności 
obszarowej, na oddzielną płatność z tytułu owoców 
i warzyw w 2013 r. na mocy art. 127 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, ustalone na podstawie zgłoszeń doko
nanych przez te państwa.
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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.



(9) Dla zapewnienia przejrzystości należy opublikować 
maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom 
członkowskim, które stosują system jednolitej płatności 
obszarowej, na oddzielną płatność z tytułu owoców 
miękkich w 2013 r. na mocy art. 129 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, ustalone na podstawie zgłoszeń doko
nanych przez te państwa. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Pułapy budżetowe na rok 2013, o których mowa w art. 
51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

2. Pułapy budżetowe na rok 2013, o których mowa w art. 
69 ust. 3 i art. 131 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
ustalone są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

3. Pułapy budżetowe na rok 2013 w odniesieniu do wsparcia 
przewidzianego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv) oraz 
w art. 68 ust. 1 lit. b) i e) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
ustalone są w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

4. Kwoty, które mogą być wykorzystane przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 na zapewnienie wsparcia specjalnego przewi
dzianego w art. 68 ust. 1 tego samego rozporządzenia, ustalone 
są w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. 

5. Pułapy budżetowe na rok 2013 odnoszące się do systemu 
płatności jednolitej, o których mowa w tytule III rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku V do niniejszego 
rozporządzenia. 

6. Roczne pule środków finansowych na rok 2013, o których 
mowa w art. 123 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
ustalone są w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia. 

7. Maksymalne kwoty środków udostępnionych Litwie, 
Łotwie, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgrom 
w celu przyznania w 2013 r. oddzielnej płatności z tytułu 
cukru, o której mowa w art. 126 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, ustalone są w załączniku VII do niniejszego rozporzą
dzenia. 

8. Maksymalne kwoty środków udostępnionych Polsce, 
Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrom w celu przyznania 
w 2013 r. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw, 
o której mowa w art. 127 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
ustalone są w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. 

9. Maksymalne kwoty środków udostępnionych Bułgarii, 
Polsce i Węgrom w celu przyznania w 2013 r. oddzielnej płat
ności z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, ustalone są w załączniku IX 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Pułapy budżetowe odnoszące się do płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z przepisami art. 52, 53 i 54 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

(w tysiącach EUR) 

BE ES FR AT PT FI 

Premie z tytułu owiec i kóz 21 892 600 

Premie dodatkowe z tytułu owiec i kóz 7 184 200 

Premia z tytułu krów mamek 77 565 261 153 525 622 70 578 78 695 

Dodatkowa premia z tytułu krów 
mamek 

19 389 26 000 99 9 462
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ZAŁĄCZNIK II 

Pułapy budżetowe odnoszące się do wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Belgia 8 600 

Bułgaria 28 500 

Republika Czeska 31 826 

Dania 40 975 

Estonia 1 253 

Irlandia 25 000 

Hiszpania 248 054 

Francja 478 600 

Włochy 321 950 

Łotwa 5 130 

Litwa 13 304 

Węgry 131 898 

Niderlandy 38 900 

Austria 13 900 

Polska 106 558 

Portugalia 34 111 

Rumunia 44 257 

Słowenia 14 424 

Słowacja 13 500 

Finlandia 57 055 

Szwecja 3 469 

Zjednoczone Królestwo 29 800 

Kwoty zgłoszone przez państwa członkowskie, przeznaczone na przyznanie wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. c), 
które zostały uwzględnione w pułapie odnoszącym się do systemu płatności jednolitej. 
Słowenia: 5 800 000 EUR
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ZAŁĄCZNIK III 

Pułapy budżetowe odnoszące się do wsparcia przewidzianego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv) oraz w art. 68 ust. 1 lit. 
b) i e) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Belgia 4 461 

Bułgaria 28 500 

Republika Czeska 31 826 

Dania 17 075 

Estonia 1 253 

Irlandia 25 000 

Hiszpania 179 954 

Francja 297 600 

Włochy 152 950 

Łotwa 5 130 

Litwa 13 304 

Węgry 46 164 

Niderlandy 31 420 

Austria 13 900 

Polska 106 558 

Portugalia 21 210 

Rumunia 44 257 

Słowenia 8 624 

Słowacja 13 500 

Finlandia 57 055 

Szwecja 3 469 

Zjednoczone Królestwo 29 800
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ZAŁĄCZNIK IV 

Kwoty przeznaczone do wykorzystania przez państwa członkowskie zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
na zapewnienie wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 ust. 1 tego rozporządzenia 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Belgia 8 600 

Dania 23 250 

Irlandia 23 900 

Hiszpania 144 390 

Francja 84 000 

Włochy 144 900 

Niderlandy 31 700 

Austria 11 900 

Portugalia 21 700 

Słowenia 5 800 

Finlandia 6 190
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ZAŁĄCZNIK V 

Pułapy budżetowe odnoszące się do systemu płatności jednolitej 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Belgia 517 901 

Dania 1 031 277 

Niemcy 5 852 938 

Irlandia 1 339 769 

Grecja 2 233 227 

Hiszpania 4 913 824 

Francja 7 607 272 

Włochy 4 202 935 

Luksemburg 37 671 

Malta 5 503 

Niderlandy 890 551 

Austria 679 111 

Portugalia 476 907 

Słowenia 141 450 

Finlandia 518 883 

Szwecja 767 437 

Zjednoczone Królestwo 3 958 242
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ZAŁĄCZNIK VI 

Roczne pule środków finansowych odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Bułgaria 553 245 

Republika Czeska 832 828 

Estonia 99 912 

Cypr 53 499 

Łotwa 138 041 

Litwa 356 545 

Węgry 1 140 921 

Polska 2 760 813 

Rumunia 1 213 143 

Słowacja 354 697 

ZAŁĄCZNIK VII 

Maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim na przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru, o której mowa 
w art. 126 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Republika Czeska 44 245 

Łotwa 3 308 

Litwa 10 260 

Węgry 41 010 

Polska 159 392 

Rumunia 7 072 

Słowacja 19 289
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ZAŁĄCZNIK VIII 

Maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim na przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw, 
o której mowa w art. 127 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Republika Czeska 414 

Węgry 4 756 

Polska 6 715 

Słowacja 690 

ZAŁĄCZNIK IX 

Maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim na przyznanie oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich, 
o której mowa w art. 129 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 

Rok kalendarzowy 2013 

Państwo członkowskie (w tysiącach EUR) 

Bułgaria 226 

Węgry 391 

Polska 11 040
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