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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1846 

z dnia 12 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1272 w odniesieniu do pułapów 
budżetowych na 2017 r. mających zastosowanie do niektórych systemów wsparcia 

bezpośredniego w Portugalii 

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 i art. 42 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1272 (2) ustalono roczne pułapy krajowe w odniesieniu do 
niektórych systemów płatności bezpośrednich w 2017 r. 

(2)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1272 ustalono pułap w odniesieniu do płatności redystrybucyjnej 
w Portugalii zgodnie z decyzją Portugalii w sprawie zastosowania płatności redystrybucyjnej, począwszy od roku 
składania wniosków 2017. Następnie okazało się, że w przydziale środków finansowych zgłoszonym przez 
Portugalię pominięto część zamierzonych wydatków w ramach tego systemu. W związku z powyższym, aby 
zagwarantować, że cel systemu polegający na zwiększeniu wsparcia na pierwsze hektary gospodarstwa jest 
osiągnięty, należy zwiększyć przydział środków finansowych na płatność redystrybucyjną w Portugalii w 2017 r. 

(3)  W związku z tym, zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, należy odpowiednio zmniejszyć pułap 
odnoszący się do systemu płatności podstawowej w Portugalii w 2017 r. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1272. 

(5)  Ponieważ zmiana wprowadzona niniejszym rozporządzeniem dotyczy stosowania rozporządzenia wykonawczego  
(UE) 2017/1272, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno również 
stosować się od tej samej daty. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1272 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1272 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w pkt I wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie: 

„Portugalia 267 437”  
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1272 z dnia 14 lipca 2017 r. ustalające na rok 2017 pułapy budżetowe mające 

zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1307/2013 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 5). 



2) w pkt III wpis dotyczący Portugalii otrzymuje brzmienie: 

„Portugalia 23 050”  

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 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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