
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1117/2014 

z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie płatności zaliczkowych, które mają być wypłacone od dnia 16 października 2014 r. 
z tytułu płatności bezpośrednich na Łotwie i Litwie 

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 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 stanowi, że płatności w ramach systemów wsparcia wymienio
nych w załączniku I do tegoż rozporządzenia dokonywane są w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca 
kolejnego roku. Jednakże w art. 29 ust. 4 lit. a) wspomnianego rozporządzenia określono, że Komisja może prze
widzieć płatności zaliczkowe. 

(2)  Art. 29 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 stanowi, że państwa członkowskie mogą wypłacać od dnia 
16 października 2014 r. zaliczki w wysokości do 50 % płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia 
wymienionych w załączniku I tegoż rozporządzenia w odniesieniu do wniosków złożonych w roku 2014. 

(3) Decyzja Rosji wprowadzająca zakaz przywozu produktów rolnych z Unii spowodowała poważne problemy finan
sowe w sektorach rolniczych w kilku państwach członkowskich; spośród tych państw Łotwa i Litwa zwróciły się 
z wnioskiem o możliwość wypłacenia zaliczek przekraczających poziom 50 %, o którym mowa w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

(4) Aby zmniejszyć wspomniane trudności i pomóc rolnikom w ograniczeniu skutków strat spowodowanych embar
giem do czasu ustabilizowania rynków, należy umożliwić rolnikom na Łotwie i Litwie otrzymanie zaliczek w 
wysokości do 70 % kwot w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009. 

(5)  Zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (2) Komisja może 
do dnia 1 grudnia dostosować współczynnik korygujący płatności bezpośrednie na podstawie nowych informacji 
będących w jej posiadaniu. W związku z powyższym wartość ostatecznie zastosowanego współczynnika korygu
jącego w ramach dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (3), może nie być znana do dnia 
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(1) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej 

polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 458/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płat
ności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 



16 października 2014 r. Maksymalne kwoty zaliczek, które mogą zostać wypłacone, należy zatem ustalić jako 
procent płatności bezpośrednich przed zastosowaniem współczynnika korygującego, o którym mowa w art. 26 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. W saldzie płatności od dnia 1 grudnia 2014 r. należy uwzględnić wartość 
współczynnika korygującego z tytułu dyscypliny finansowej mającego wówczas zastosowanie. 

(6)  Aby wypłata zaliczek z dniem 16 października 2014 r. była możliwa, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w 
życie w dniu jego publikacji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Od dnia 16 października 2014 r. Łotwa i Litwa mogą wypłacać rolnikom zaliczki w wysokości do 70 % płatności 
bezpośrednich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wniosków złożo
nych w 2014 r., bez uwzględniania zmniejszeń wynikających z dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 26 rozporzą
dzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, pod warunkiem że zakończona została weryfi
kacja warunków kwalifikowalności na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Saldo płatności, która ma 
być przyznana na rzecz beneficjentów od dnia 1 grudnia 2014 r., uwzględnia wysokość współczynnika korygującego z 
tytułu dyscypliny finansowej mającego wówczas zastosowanie do całkowitej sumy płatności bezpośrednich w odniesieniu 
do roku kalendarzowego 2014. 

Artykuł 2 

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 22 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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