
DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/2300 

z dnia 8 grudnia 2015 r. 

w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo niektórych wydatków wynikających z 
sektorowego prawodawstwa rolnego 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8576) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

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. 108, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 108 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 wymaga, by państwa członkowskie, które nie przyjęły euro i 
które postanawiają dokonywać opłat wydatków wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego w euro, a 
nie w walucie krajowej, podjęły środki w celu zapewnienia, aby stosowanie euro nie było systematycznie 
związane z korzyściami w porównaniu ze stosowaniem waluty krajowej. 

(2)  Decyzją Komisji (UE) 2015/1352 (2) zatwierdzono poprzednio takie środki zgłoszone przez Zjednoczone 
Królestwo. 

(3)  W dniu 30 października 2015 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o zamiarze zwiększenia liczby 
środków, w odniesieniu do których chciałoby opłacać wydatki w euro, a nie w funtach szterlingach, jak również 
środków, które byłyby stosowane zgodnie z art. 108 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu zagwaran
towania, że nie powstaje systematyczna korzyść związana ze stosowaniem euro, a nie funtów szterlingów. 

(4)  Planowane przez Zjednoczone Królestwo środki można streścić w następujący sposób: 

—  ustanowione w prawodawstwie unijnym lub z niego wynikające kwoty mogą być wypłacane podmiotom 
gospodarczym w euro, 

—  podmioty gospodarcze ponoszą pełne ryzyko związane z kursem wymiany wynikające z późniejszej zamiany 
na funta szterlinga, 

—  podmioty gospodarcze muszą podjąć stałe zobowiązanie na minimalny okres jednego roku, 

—  w odniesieniu do płatności podstawowej oraz innych płatności bezpośrednich zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (3) – podmioty gospodarcze dokonują wyboru płatności 
w euro w momencie składania wniosku, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 809/2014 (4), 

—  w odniesieniu do środków rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 (5), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (6) (innych niż 
tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych) i rozporządzeniem Parlamentu 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Decyzja Komisji (UE) 2015/1352 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo niektórych 

wydatków wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego (Dz.U. L 208 z 5.8.2015, s. 33). 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) 
nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671). 

(6) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji 
związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12). 



Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (1) oraz działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
produktów rolnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (2) 
zatwierdzenie, że podmioty gospodarcze będą opłacane w euro, następuje z co najmniej trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem; trzymiesięczny okres obowiązuje również w przypadku odstąpienia od porozumienia; nowe 
płatności w euro są w takim przypadku możliwe dopiero po okresie jednego roku, 

—  w odniesieniu do tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2015/1853 (3) podmioty gospodarcze wybierają opcję otrzymywania płatności w 
ramach WPR w euro przed dniem 17 października 2015 r. 

(5)  Powyższe środki są zgodne z celem ustalonym w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013, a mianowicie celem 
niedopuszczenia do systematycznych korzyści wynikających ze stosowania euro, a nie waluty krajowej. Należy 
zatem je zatwierdzić. 

(6)  Należy zatem uchylić decyzję (UE) 2015/1352 i zastąpić ją niniejszą decyzją, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Środki przedstawione przez Zjednoczone Królestwo dnia 30 października 2015 r., dotyczące opłacania w euro 
wydatków wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego wymienionego w załączniku oraz – w stosownych 
przypadkach – ze wszelkich aktów delegowanych lub wykonawczych przyjętych na podstawie tego prawodawstwa, 
zostają niniejszym zatwierdzone. 

Artykuł 2 

Decyzja (UE) 2015/1352 traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Phil HOGAN 

Członek Komisji  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi 
towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) 
nr 614/2009 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc 
dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 25). 



ZAŁĄCZNIK 

Środki wyrażane i wypłacane w euro 

Program pomocy Rozporządzenie 

Systemy płatności bezpośrednich Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych. Rozporządzenie (UE) nr 1144/2014 

Skup wołowiny Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 Skup zbóż 

Skup masła 

Skup odtłuszczonego mleka w proszku 

Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny 

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła 

Dopłaty do prywatnego przechowywania sera 

Dopłaty do prywatnego przechowywania włókna lnianego 

Dopłaty do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek 

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny 

Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego 

Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w 
proszku 

Dopłaty do prywatnego przechowywania cukru białego 

Pomoc dotycząca dystrybucji mleka i przetworów mlecznych wśród 
dzieci 

Refundacje wywozowe 

Refundacje wywozowe na przetworzone produkty rolne i towary nie
wymienione w załączniku I do TFUE 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2014 

Rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 

Tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowla
nych 

Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1853   
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