
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 114/2008

z dnia 6 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje
płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG

i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej (1), w szczególności jego art. 42 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji
(WE) nr 883/2006 (2) przewiduje, że wydatki poniesione
przed terminem zatwierdzenia programów rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007–2013 przez państwa
członkowskie na ich własną odpowiedzialność muszą
być zgłaszane łącznie w ramach pierwszej deklaracji
wydatków po przyjęciu tych programów. Zasada ta
była przewidziana dla programów, które nie zostały
zatwierdzone przed dniem 31 marca 2007 r.

(2) Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 przewi-
duje, że zobowiązania budżetowe Wspólnoty związane
z programami rozwoju obszarów wiejskich są realizo-
wane w ratach rocznych oraz że w odniesieniu do
każdego programu zobowiązanie budżetowe odnoszące
się do pierwszej raty następuje po przyjęciu tego
programu przez Komisję.

(3) Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3)
środki, które nie zostały wykorzystane do końca roku

budżetowego, mogą zostać przeniesione wyłączenie na
następny rok budżetowy, na mocy decyzji podjętej
przez Komisję do dnia 15 lutego.

(4) Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy oraz środki dostępne
w roku 2007, zatwierdzenie wielu programów może
nastąpić dopiero po przeniesieniu środków niewykorzys-
tanych w tym roku budżetowym. Wynika z tego, że
w roku 2007, tj. pierwszym roku okresu programowania,
część wydatków poniesionych przed terminem przez
państwa członkowskie nie będzie mogła być przed-
miotem deklaracji wydatków przed terminem przypada-
jącym na dzień 31 stycznia 2008 r. przewidzianym
w art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 883/2006.

(5) W celu ułatwienia zarządzania finansowego programami
rozwoju obszarów wiejskich i uniknięcia dalszego wydłu-
żania terminu zwrotu wydatków poniesionych przez
państwa członkowskie należy ustalić nowy termin
pozwalający państwom członkowskim, w drodze odstęp-
stwa od art. 16 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 883/2006, na sporządzenie specjalnej, uzupeł-
niającej deklaracji wydatków poniesionych w 2007 r.
przed terminem w ramach programów zatwierdzonych
przez Komisję, między dniem podjęcia przez Komisję
decyzji o przeniesieniu środków z roku 2007 a dniem
29 lutego 2008 r.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 883/2006.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006 akapit
trzeci otrzymuje brzmienie:
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(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).

(2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio
rozporządzeniem (WE) nr 1305/2007 (Dz.U. L 290 z 8.11.2007,
s. 17).

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).



„Jednakże jeśli program rozwoju obszarów wiejskich nie
zostanie zatwierdzony przez Komisję do dnia 31 marca
2007 r., wydatki poniesione przed tym terminem przez
agencję płatniczą na jej własną odpowiedzialność,
w okresach poprzedzających przyjęcie tego programu, są
przedstawione Komisji łącznie w pierwszej deklaracji
wydatków po przyjęciu programu. Ponadto, w drodze
odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do
programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych
przez Komisję między dniem 15 października a dniem
12 grudnia 2007 r. wydatki poniesione przez agencje płat-
nicze przed terminem do dnia 15 października 2007 r.
włącznie podlegają specjalnej, uzupełniającej deklaracji
wydatków składanej do dnia 12 grudnia 2007 r. oraz,
w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich

zatwierdzonych przez Komisję między dniem podjęcia przez
Komisję decyzji o przeniesieniu środków niewykorzystanych
z roku 2007, zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporzą-
dzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, a dniem 29 lutego
2008 r., wydatki poniesione przed terminem przez agencje
płatnicze do dnia 31 grudnia 2007 r. włącznie podlegają
specjalnej, uzupełniającej deklaracji wydatków składanej do
dnia 29 lutego 2008 r.”.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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