
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2032 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1089 w odniesieniu do pułapów 
budżetowych na 2015 r. mających zastosowanie do niektórych systemów wsparcia 

bezpośredniego w Zjednoczonym Królestwie 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (1), w 
szczególności jego art. 22 ust. 1, art. 42 ust. 2 i art. 51 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1089 (2) ustanowiono roczne pułapy krajowe odpowiednich 
środków w zakresie płatności bezpośrednich w 2015 r. 

(2)  W Zjednoczonym Królestwie przepisy wdrażające unijne zasady dotyczące płatności bezpośrednich w Walii 
zostały uchylone postanowieniem sądu krajowego. W rezultacie Zjednoczone Królestwo podjęło nowe decyzje w 
odniesieniu do wdrażania płatności bezpośrednich w Walii i zgłosiło je Komisji. Chociaż to do Zjednoczonego 
Królestwa należy dopilnowanie, aby decyzje te były zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi i ogólnym 
zasadami prawa Unii, należy uwzględnić te nowe decyzje. Dokładniej mówiąc, ponieważ te nowe decyzje mają 
wpływ na obliczenie rocznego pułapu krajowego na rok 2015 dla systemu płatności podstawowych i płatności 
dla młodych rolników w Zjednoczonym Królestwie, należy odpowiednio zmienić te pułapy. Ponadto na 
podstawie tych decyzji należy ustanowić pułap na 2015 r. dla płatności redystrybucyjnej w Zjednoczonym 
Królestwie. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1089. 

(4)  Odnośnie do roku 2015 wdrażanie systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 
nr 1307/2013 rozpoczęto dnia 1 stycznia 2015 r. W trosce o spójność stosowania tego rozporządzenia w 
odniesieniu do roku składania wniosków 2015 i stosowalności odpowiednich pułapów budżetowych, niniejsze 
rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1089 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1089 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1089 z dnia 6 lipca 2015 r. ustalające na rok 2015 pułapy budżetowe mające 

zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1307/2013 oraz określające udział w specjalnej rezerwie na oczyszczanie z min dla Chorwacji (Dz.U. L 176 z 6.7.2015, s. 29). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1089 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w pkt I wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie: 

„Zjednoczone Królestwo 2 100 795”   

2) w pkt III dodaje się następujący wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa: 

„Zjednoczone Królestwo 16 134”   

3) w pkt VI wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie: 

„Zjednoczone Królestwo 51 798”   
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