
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1383 

z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do warunków 
kwalifikowalności dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt na 
potrzeby wsparcia związanego z wielkością produkcji na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające przepisy dotyczące płatności 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 (1), w 
szczególności jego art. 52 ust. 9 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 państwa członkowskie mogą przyznawać rolnikom 
wsparcie związane z produkcją na warunkach określonych w tytule IV rozdział 1 wspomnianego rozporządzenia 
oraz w akcie delegowanym przyjmowanym przez Komisję. 

(2)  Zgodnie z art. 53 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 (2), w przypadku gdy środek 
wsparcia związanego z produkcją dotyczy bydła lub owiec i kóz, państwa członkowskie określają jako warunek 
kwalifikowalności do wsparcia wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt przewidziane odpowiednio w 
rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) lub rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 21/2004 (4). W rezultacie zwierzę, które nie spełnia tych wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji, nie 
kwalifikuje się do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją w okresie całego swojego życia, bez względu 
na późniejszą korektę błędu. 

(3)  Aby zapobiec takim sytuacjom, w art. 117 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (5) przewidziano, że w 
przypadku płatności z tytułu wołowiny i cielęciny zwierzę należy uznać za kwalifikowalne, jeżeli wymagane 
informacje zostały przekazane właściwemu organowi pierwszego dnia okresu przetrzymania zwierzęcia. 

(4)  Ze względu na to, że płatności z tytułu wołowiny i cielęciny zostały zniesione i biorąc pod uwagę fakt, że okres 
przetrzymania nie jest już warunkiem kwalifikowalności w odniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego z 
produkcją, art. 53 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 639/2014 nie zawiera podobnego przepisu. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, 
s. 1). 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i 
rejestracji bydła oraz dotyczące znakowania wołowiny i produktów z wołowiny, a także uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8). 

(5) 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 (Dz.U. L 30 z 
31.1.2009, s. 16). 



(5)  Jednakże w celu zapewnienia proporcjonalności i bez uszczerbku dla innych warunków kwalifikowalności 
określonych przez państwo członkowskie, bydło powinno być uznane za kwalifikujące się do wsparcia, po 
warunkiem że wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji są spełnione w określonym terminie. W celu 
zachowania spójności należy stosować tę zasadę również w przypadku owiec i kóz. 

(6)  Niniejsze rozporządzenie należy stosować w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy związanej z 
produkcją zwierząt gospodarskich odnoszących się do roku kalendarzowego 2015 i kolejnych lat kalenda
rzowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 53 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„Jednakże bez uszczerbku dla innych warunków kwalifikowalności zwierzę uznaje się również za kwalifikujące się 
do wsparcia, jeżeli wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji, o których mowa w akapicie pierwszym, są spełnione 
w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, lecz nie później niż: 

a)  pierwszego dnia okresu przetrzymania zwierzęcia, jeżeli okres przetrzymania ma zastosowanie; 

b)  w terminie wybranym na podstawie obiektywnych kryteriów i spójnym z odpowiednim środkiem zgłoszonym 
zgodnie z załącznikiem I, w przypadku gdy okres przetrzymania nie ma zastosowania. 

Do dnia 15 września 2015 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o terminach, o których mowa w 
akapicie drugim.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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