
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lipca 2008 r.

wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa
członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3411)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim,
szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2008/582/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej (2), w szczególności jego art. 31,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr
1290/2005 Komisja dokonuje niezbędnej weryfikacji,
informuje państwa członkowskie o wynikach weryfikacji,
zapoznaje się z uwagami przez nie zgłoszonymi, zwołuje
dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozu
mienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie
informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia
wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej.
W niektórych przypadkach możliwość ta została wyko
rzystana i Komisja przeanalizowała sprawozdanie sporzą
dzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999
i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 finansowane

mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie
z przepisami wspólnotowymi.

(4) Przeprowadzona weryfikacja, wyniki rozmów dwustron
nych i procedury pojednawcze wykazały, że część
wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie
nie spełnia powyższego wymogu i nie może być zatem
finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR i Europejski
Fundusz Rolniczy Gwarancji (zwany dalej „EFRG”).

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za
kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji
EFOGR i EFRG. Kwoty te nie dotyczą wydatków ponie
sionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed
pisemnym powiadomieniem państw członkowskich
przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) W odniesieniu do przypadków objętych niniejszą decyzją
Komisja przedstawiła państwom członkowskim
w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłą
czenia z uwagi na ich niezgodność z przepisami wspól
notowymi.

(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych
wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Spra
wiedliwości w sprawach będących w toku w dniu
30 marca 2008 r. i dotyczących kwestii z nią związa
nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wydatki zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencji
płatniczych, zadeklarowane w ramach Sekcji Gwarancji
EFOGR lub EFRG, wyszczególnione w załączniku, wyłącza się
z finansowania wspólnotowego z powodu ich niezgodności
z przepisami wspólnotowymi.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103.
(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii,
Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwa
Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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