
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1227/2014 

z dnia 17 listopada 2014 r. 

w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylające 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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 485/2008 (1), 
w szczególności jego art. 26 ust. 4, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 21 marca 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 (2). Parlament Europejski i Rada nie okreś
liły wysokości tego współczynnika przed upływem terminu przypadającego na dzień 30 czerwca 2014 r. W 
związku z tym, zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, Komisja określiła wysokość tego 
współczynnika w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 879/2014 (3). 

(2)  Prognoza dotycząca płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem zamieszczona w sporządzonym 
przez Komisję liście nr 1 w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2015 r. wskazuje na konieczność dostoso
wania kwoty dyscypliny finansowej uwzględnionej w projekcie budżetu na rok 2015. Ten list w sprawie 
poprawek do projektu budżetu został sporządzony z uwzględnieniem kwoty dyscypliny finansowej w wysokości 
433 mln EUR na poczet rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, o której mowa w art. 25 rozporzą
dzenia (UE) nr 1306/2013. W celu uwzględnienia tych nowych informacji Komisja powinna dostosować współ
czynnik korygujący określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 879/2014. 

(3)  Zasadniczo rolnicy składający wnioski o przyznanie pomocy w zakresie płatności bezpośrednich w odniesieniu 
do jednego roku kalendarzowego (n) otrzymują wypłatę w ramach ustalonego terminu płatności objętego rokiem 
budżetowym (n + 1). Jednakże w przypadku przekroczenia tego terminu płatności państwa członkowskie mają 
możliwość realizacji, w pewnych granicach, zaległych płatności na rzecz rolników bez żadnych limitów czaso
wych. Takie opóźnione płatności mogą przypadać na następny rok budżetowy. W przypadku zastosowania dyscy
pliny finansowej w odniesieniu do danego roku kalendarzowego nie należy stosować współczynnika korygują
cego do płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w latach kalendarzowych 
innych niż te, wobec których obowiązuje dyscyplina finansowa. W związku z tym w celu zapewnienia równego 
traktowania rolników należy zapewnić, by współczynnik korygujący został zastosowany jedynie do płatności, w 
odniesieniu do których wnioski o przyznanie pomocy złożono w roku kalendarzowym, dla którego obowiązuje 
dyscyplina finansowa, niezależnie od tego, kiedy dokonywana jest dana płatność na rzecz rolników. 

(4)  Art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (4) stanowi, że współczynnik 
korygujący stosowany do płatności bezpośrednich, ustalony zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
stosuje się wyłącznie do płatności bezpośrednich przekraczających 2 000 EUR, które zostaną przyznane rolnikom 
w odnośnym roku kalendarzowym. Ponadto art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że w 
wyniku stopniowego wprowadzenia płatności bezpośrednich współczynnik korygujący stosuje się wyłącznie do 
Bułgarii i Rumunii od dnia 1 stycznia 2016 r., a od dnia 1 stycznia 2022 r. — do Chorwacji. Zatem współ
czynnik korygujący, określony w niniejszym rozporządzeniu, nie powinien mieć zastosowania do płatności dla 
rolników w tych państwach członkowskich. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) COM(2014) 175. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do 

płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 
(Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 20). 

(4) 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). 



(5)  Aby zapewnić, by dostosowany współczynnik korygujący miał zastosowanie od dnia, od którego płatności na 
rzecz rolników są wypłacane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013, niniejsze rozporządzenie powinno 
być stosowane od dnia 1 grudnia 2014 r. 

(6)  Wartość dostosowanego współczynnika korygującego powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu wszystkich 
płatności, które mają zostać przyznane rolnikowi w ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odnie
sieniu do roku kalendarzowego 2014. W celu zapewnienia jasności rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 879/2014 należy zatem uchylić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Do celów stosowania współczynnika korygującego, o którym mowa w art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013, i zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, kwoty płatności w rozumieniu art. 2 lit. d) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (1), które mają być przyznane rolnikowi w wysokości przekraczającej 2 000 EUR 
na wniosek o przyznanie pomocy złożony w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014, ulegają zmniejszeniu o 
1,302214 %. 

2. Zmniejszenie przewidziane w ust. 1 nie ma zastosowania w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 879/2014 traci moc. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie (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 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, 
s. 16). 
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