
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 780/2012 

z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

ustalające współczynniki przydziału na lata 2012–2017 dla wkładu Unii przeznaczonego na pomoc 
dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw, o której mowa w art. 103a rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007, w odniesieniu do planów uznawania zgłoszonych do dnia 1 lipca 2012 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 
odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzo
nych owoców i warzyw ( 2 ), w szczególności jego art. 47 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje pułap wydatków finansowanych w ramach Europej
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji („wkład Unii”) 
w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 103a 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz usta
nawia system powiadamiania, w ramach którego państwa 
członkowskie informują Komisję o skutkach finansowych 
tymczasowo przyjętych planów uznawania. 

(2) Artykuł 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia wykonaw
czego (UE) nr 543/2011 zobowiązuje Komisję do usta
lenia współczynników przydziału na podstawie powiado
mień składanych przez państwo członkowskie zgodnie 
z art. 38 ust. 4 tego rozporządzenia wykonawczego 
oraz ustalenia łącznego możliwego wkładu Unii na 
państwo członkowskie w ciągu roku. 

(3) Na podstawie informacji przekazanych przez państwa 
członkowskie do dnia 1 lipca 2012 r. zgodnie z art. 
38 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011, wydaje się, że w latach 2012 i 2013 łączna 
kwota wnioskowanego wkładu Unii przekroczyła maksy
malną kwotę określoną w art. 47 ust. 4 akapit pierwszy 
tego rozporządzenia wykonawczego oraz że w latach 
2014–2017 łączna wnioskowana kwota nie osiągnęła 
tej maksymalnej kwoty. W związku z tym w odniesieniu 
do lat 2012 i 2013 należy ustanowić współczynnik 
przydziału wynoszący mniej niż 100 %, natomiast 
w odniesieniu do lat 2014–2017 współczynnik przy
działu powinien wynosić 100 %. 

(4) W celu zapewnienia skutecznego zarządzania przedmio
towym środkiem niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie z dniem jego opublikowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez państwa członkow
skie do dnia 1 lipca 2012 r. zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, współczynniki przy
działu oraz wynikający z nich łączny dostępny wkład Unii na 
państwo członkowskie w latach 2012–2017 określono 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Współczynnik przydziału w danym roku: 87,52 % 45,01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Łączna kwota przyznana na państwo człon
kowskie: 

a) Bułgaria 1 413 687 EUR 729 139 EUR 1 633 398 EUR 1 378 254 EUR 696 476 EUR 0 EUR 

b) Litwa 242 274 EUR 169 836 EUR 176 887 EUR 447 250 EUR 85 716 EUR 0 EUR 

c) Węgry 741 172 EUR 981 815 EUR 1 017 195 EUR 1 335 480 EUR 432 736 EUR 0 EUR 

d) Polska (1 ) 7 479 159 EUR 8 049 649 EUR 5 654 777 EUR 2 853 186 EUR 2 163 241 EUR 40 435 EUR 

e) Rumunia (2 ) 132 474 EUR 75 794 EUR 175 266 EUR 127 389 EUR 62 262 EUR 0 EUR 

Łączna kwota przyznana państwom członkow
skim, o których mowa w lit. a) – e) 

10 008 766 EUR 10 006 233 EUR 8 657 523 EUR 6 141 559 EUR 3 440 431 EUR 40 435 EUR 

(1 ) W tym 60 472 EUR w 2012 r. zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 302/2012 (Dz.U. L 99 z 5.4.2012, s. 21). 
(2 ) W tym łączna kwota 47 053 EUR na lata 2012–2016 zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 302/2012, podzielona w następujący sposób: 9 784 EUR na 2012 r., 11 334 EUR na 2013 r., 10 361 EUR na 

2014 r., 8 816 EUR na 2015 r. i 6 758 EUR na 2016 r.
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