
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1175/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego
art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jedno
lite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiej
skich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Rozpo
rządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) uzupełniło te
ramy, wprowadzając szczegółowe przepisy wykonawcze.

(2) Artykuł 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006
określa przepisy wykonawcze do art. 88 rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005 odnośnie do stosowania przepisów
dotyczących pomocy państwa w przypadkach wkładu
finansowego dostarczanego przez państwa członkowskie
jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia oraz do
art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odnośnie
do dodatkowego finansowania krajowego, które nie jest
objęte zakresem art. 36 Traktatu. Do tego artykułu
należy włączyć niektóre środki z dziedziny leśnictwa.
Należy ponadto odpowiednio zmienić pkt 9.B
w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(3) Artykuł 63 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006
szczegółowo określa tryb przekazywania danych między
Komisją i państwami członkowskimi w przypadku wystą
pienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności,
w szczególności nieprawidłowego działania sytemu lub
braku trwałego połączenia. Praktycznym rozwiązaniem,
opartym o pełne wykorzystanie dostępnych środków
technicznych, jest umożliwienie składania dokumentów
za pomocą właściwych środków komunikacji elektro
nicznej w uzupełnieniu dokumentów składanych
w formie wydruku.

(4) Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006
ustala współczynniki przeliczeniowe zwierząt na dużą
jednostkę przeliczeniową, o których mowa w art. 27
ust. 13 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

W przypadku współczynnika przeliczeniowego dla kate
gorii „pozostały drób” wystąpił błąd drukarski. Aby
uwzględnić cechy szczególne niektórych odmian drobiu,
należy umożliwić zwiększenie wspomnianego współ
czynnika przeliczeniowego. Należy zatem dostosować
załącznik V.

(5) Artykuł 44a rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005
z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej (3) stanowi, że państwa człon
kowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu
beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich (EFRROW) oraz kwot otrzymanych przez każdego
beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy. Rozpo
rządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca
2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie
publikowania informacji na temat beneficjentów środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (4) usta
nawia przepisy dotyczące zakresu, formy i terminu publi
kacji informacji na temat beneficjentów. Punkt 2.1 akapit
drugi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr
1974/2006 ustala pewne obowiązki instytucji zarządza
jących polegające na publikowaniu informacji na temat
beneficjentów otrzymujących wsparcie z programów
rozwoju obszarów wiejskich. Aby uniknąć współistnienia
pokrywających się przepisów dotyczących tego samego
przedmiotu, należy usunąć akapit drugi w pkt 2.1 załącz
nika VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1974/2006.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej
skich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.
(2) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.
(4) Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 28.



„2. Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą obej
mować pomoc państwa, której celem jest zapewnienie
dostarczenia przez państwa członkowskie wkładu finanso
wego jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia zgodnie
z art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na rzecz
środków zgodnie z art. 25, 43–49 i 52 tego rozporządzenia
i operacji w ramach środków zgodnie z art. 21, 24, 28, 29
i 30 tego rozporządzenia lub dodatkowe finansowanie
krajowe zgodnie z art. 89 tego rozporządzenia na rzecz
środków zgodnie z art. 25, 27, 43–49 i 52 tego rozporzą
dzenia i operacji w ramach środków zgodnie z art. 21, 24,
28, 29 i 30 tego rozporządzenia, które nie są objęte
zakresem art. 36 Traktatu, jedynie jeżeli pomoc państwa
określona jest zgodnie z pkt 9.B załącznika II do niniejszego
rozporządzenia.”;

2) w art. 63 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku siły wyższej lub wyjątkowych okolicz
ności, w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania
systemu lub braku trwałego połączenia, państwa członkow

skie mogą przekazać Komisji dokumenty w formie wydruku
lub za pomocą właściwych środków komunikacji elektro
nicznej. Takie przekazanie dokumentów wymaga uprzedniej
i formalnej zgody Komisji.

W chwili ustąpienia działania siły wyższej lub wyjątkowych
okoliczności, które były przeszkodą w wykorzystaniu
systemu, państwo członkowskie wprowadza dane doku
menty do systemu. W tym przypadku za datę wysłania
dokumentu uznaje się datę przekazania dokumentu
w formie wydruku lub za pomocą właściwego środka komu
nikacji elektronicznej.”;

3) załączniki II, V i VI zmienia się zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 27 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II pkt 9 B. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„W odniesieniu do środków na podstawie art. 25, 27 (w przypadku ostatniego artykułu tylko w odniesieniu do
dodatkowego finansowania krajowego, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005), art. 43–49
i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29 i 30 tego
rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, należy:

— wskazać, czy wsparcie zostanie przyznane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 (*), lub

— podać numer rejestracji i odesłanie do rozporządzenia Komisji o wyłączeniu, przyjętego na podstawie rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 994/98, na mocy którego środek został wprowadzony, lub

— podać numer sprawy i numer referencyjny, pod którym środek został uznany przez Komisję za zgodny
z Traktatem, lub

— wskazać, z jakich innych powodów dany program pomocy należy uznać za istniejącą pomoc w rozumieniu art. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z uwzględnieniem istniejących środków pomocy w rozumieniu Trak
tatów o przystąpieniu.

___________
(*) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5.”;

2) w załączniku V wiersz odnoszący się do kategorii „pozostały drób” otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostały drób (*) 0,03 LU

(*) Zastosowany współczynnik przeliczeniowy może zostać podwyższony na podstawie dowodów naukowych, które należy wyjaśnić
i właściwie uzasadnić w programach rozwoju obszarów wiejskich.”;

3) w załączniku VI w pkt 2.1. skreśla się akapit drugi.
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