
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2008

z dnia 22 maja 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. 5 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 883/2006 (2) przewiduje, że streszczenie danych
(T103) przewidziane w ust. 2 lit. b) tego samego artykułu
jest przekazywane Komisji również w wersji papierowej.
Biorąc pod uwagę zmiany procedur przekazywania infor-
macji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją,
wprowadzenie jednego portalu dostępu podmiotów
gospodarczych do zabezpieczonych systemów elektro-
nicznych zarządzanych w ramach finansowania wspólnej
polityki rolnej, przekazywanie informacji w wersji papie-
rowej wydaje się już nie być konieczne i w związku
z tym wymóg ten może zostać zniesiony, zwłaszcza ze
względu na związane z nim obciążenie administracyjne.

(2) Artykuł 150 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) został zmie-
niony i odtąd zobowiązania z tytułu zwykłej admini-
stracji EFRG mogą zostać zaciągnięte z góry ze środków
przewidzianych na następny rok budżetowy w granicach
trzech czwartych całości odpowiednich środków przewi-
dzianych na bieżący rok budżetowy. W celu uwzględ-
nienia tych nowych warunków, mających zastosowanie
do zaciągniętych zobowiązań, należy zmienić art. 8 ust.
3 rozporządzenia (WE) nr 883/2006.

(3) Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie dokonywane
począwszy od 2007 r., kwoty odpowiadające premiom
w sektorze przetworów mlecznych oraz płatnościom
dodatkowym przewidzianym w art. 95 i 96 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (4), które będą przyzna-
wane beneficjentom, włączone są do mechanizm płat-
ności jednolitej, zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003. Ponadto rozporządzenie Komisji
(WE) nr 188/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla
sektora mięsnego w regionach najbardziej peryferyj-
nych (5) zostało uchylone rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 793/2006 (6). W związku z tym kwoty odpo-
wiadające wyżej wymienionym środkom nie muszą już
być uwzględniane w obliczaniu pułapu płatności bezpo-
średnich, określonego w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządze-
nia (WE) nr 883/2006. Wspomniane obliczenia muszą
jednak zostać dostosowane, tak aby uwzględnić postano-
wienia dotyczące dobrowolnej modulacji wprowadzone
rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007 z dnia
27 marca 2007 r. ustanawiającym zasady dobrowolnej
modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych
w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym
określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-
jącym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (7).

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2006 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 4 skreśla się ust. 3;
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(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (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 ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 114/2008 (Dz.U. L 33 z 7.2.2008, s. 6).

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

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 293/2008 (Dz.U. L 90
z 2.4.2008, s. 5).

(5) Dz.U. L 31 z 4.2.2005, s. 6. Rozporządzenie uchylone rozporzą-
dzeniem (WE) nr 793/2006 (Dz.U. L 145 z 31.5.2006, s. 1).

(6) Dz.U. L 145 z 31.5.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1242/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007,
s. 5).

(7) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1.



2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli całkowite wydatki zadeklarowane przez państwa
członkowskie w ramach następnego roku budżetowego
przekraczają trzy czwarte całości środków przewidzianych
na bieżący rok budżetowy, zaciągnięte zobowiązania, okre-
ślone w art. 150 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom)
nr 1605/2002 oraz odpowiednie płatności miesięczne przy-
znaje się proporcjonalnie do deklaracji wydatków, nie prze-
kraczając 75 % środków przewidzianych na bieżący rok
budżetowy. Komisja bierze pod uwagę należności niezwró-
cone państwom członkowskim w chwili podejmowania
decyzji dotyczących późniejszych zwrotów.”;

3) w art. 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w każdym przypadku, płatności dokonane w ciągu lat
budżetowych N+2 i kolejnych kwalifikują się dla zainte-
resowanych państw członkowskich jedynie w granicach:

(i) krajowego pułapu przewidzianego w załącznikach
VIII lub VIIIa do rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 na rok poprzedzający bieżący rok
budżetowy, w którym dokonana została płatność,
jeżeli stosowany jest mechanizm jednolitej płatności
określony w tytule III wspomnianego rozporządze-
nia; lub

(ii) rocznych ram finansowych ustanowionych, zgodnie
z art. 143b ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, na rok poprzedzający bieżący rok
budżetowy, w którym dokonana została płatność,

jeżeli stosowany jest mechanizm jednolitej płatności
obszarowej określony w tym artykule.

Krajowy pułap lub roczne ramy finansowe, o których
mowa w ppkt (i) i (ii) są odpowiednio:

— pomniejszone o modulację przewidzianą w art. 10
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— pomniejszone o dobrowolną modulację przewidzianą
w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007,

— powiększone o dodatkową kwotę pomocy przewi-
dzianej w art. 12 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003,

— powiększone o dodatkową kwotę pomocy przewi-
dzianą w art. 1 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia
(WE) nr 378/2007,

— korygowane, zgodnie z dostosowaniem przewi-
dzianym w art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003.”.

Artykuł 2

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

Jednakże art. 1 pkt 1 stosuje się począwszy od roku budżeto-
wego 2009.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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