
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 959/2013 

z dnia 7 października 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących 
dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych 
rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospo
darstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej ( 1 ), w szczególności 
jego art. 5 ust. 4 i art. 7 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1291/2009 ( 2 ) 
określa progi wielkości gospodarstw w wymiarze ekono
micznym, a załącznik do tego rozporządzenia ustala 
liczbę gospodarstw przekazujących dane w każdym 
okręgu. Ze względu na przystąpienie Chorwacji należy 
określić próg, jak również liczbę gospodarstw przekazu
jących dane w odniesieniu do tego nowego państwa 
członkowskiego. 

(2) Poza tym należy określić datę, do której Chorwacja ma 
przesłać Komisji swój pierwszy plan wyboru gospodarstw 
przekazujących dane. 

(3) Zmiany strukturalne we Włoszech doprowadziły do 
spadku liczby najmniejszych gospodarstw oraz ich 
udziału w całkowitej produkcji rolniczej, sprawiając, że 
nie ma już dłużej potrzeby uwzględniania ich w bada
niach w celu objęcia nimi najbardziej istotnych 
elementów działalności rolniczej. Aby zagwarantować 
lepszą reprezentatywność włoskiej próby, należy dosto
sować próg dla tego kraju oraz skorygować liczbę gospo
darstw. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1291/2009. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych 
Rachunkowych Gospodarstw Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2009 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) między tiret dotyczącymi Francji i Włoch dodaje się tiret 
w brzmieniu: 

„— Chorwacja: 4 000 EUR”; 

b) tiret dotyczące Włoch otrzymuje brzmienie: 

„— Włochy: 8 000 EUR”; 

2) w art. 5 akapit drugi dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W odniesieniu do roku obrotowego 2013 Chorwacja zgłosi 
swój plan wyboru do dnia 31 października 2013 r.”; 

3) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

W odniesieniu do Chorwacji niniejsze rozporządzenie stosuje 
się od roku obrachunkowego 2013. 

W odniesieniu do Włoch niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od roku obrachunkowego 2014.
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 

2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do 
celów określania dochodów gospodarstw rolnych (Dz.U. L 347 
z 24.12.2009, s. 14).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

1) W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1291/2009 między pozycjami dotyczącymi Francji i Włoch dodaje się 
wiersz w brzmieniu: 

„860 CHORWACJA 1 251” 

2) Wiersze dotyczące Włoch otrzymują brzmienie: 

„Włochy 

221 Valle D’Aosta 170 

222 Piemonte 594 

230 Lombardia 717 

241 Trento 282 

242 Bolzano 338 

243 Veneto 707 

244 Friuli 451 

250 Liguria 431 

260 Emilia Romagna 873 

270 Toscana 577 

281 Marche 452 

282 Umbria 460 

291 Lazio 587 

292 Abruzzo 572 

301 Molise 342 

302 Campania 667 

303 Calabria 510 

311 Puglia 723 

312 Basilicata 400 

320 Sicilia 706 

330 Sardegna 547 

Razem Włochy 11 106”
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