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KOMISJA
TYTUŁ 05 — ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

TYTUŁ 05
ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść

05 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

05 01 01

Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich”

RF

Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

5

95 143 362 (1)

89 790 969 (2)

86 142 332,92

05 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze
polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 02 01

Personel zewnętrzny

5

3 808 203

4 071 241

4 130 363,19

05 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5

11 565 225

12 252 398

11 533 714,56

15 373 428

16 323 639

15 664 077,75

5

6 946 412

6 737 576

6 778 277,27

Artykuł 05 01 02 — Razem
05 01 03

Wydatki na urządzenia,
wyposażenie i usługi w obszarze
polityki „Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich”

05 01 04

Wydatki pomocnicze na
działania w obszarze polityki
„Rolnictwo i rozwój obszarów
wiejskich”

05 01 04 01

Europejski Fundusz Gwarancji
Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna
pomoc techniczna

2

9 019 000

9 019 000

5 955 724,07

Środki przedakcesyjne
w dziedzinie rolnictwa oraz
rozwoju obszarów wiejskich —
Wydatki na
administrację i zarządzanie

4

200 000

500 000

0,—

Europejski Fundusz Rolny
Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) —
Nieoperacyjna pomoc techniczna

2

6 200 000

5 253 000 (3)

4 375 625,88

05 01 04 03

05 01 04 04

(1) Środki w wysokości 1 409 843 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 264 956 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 927 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja
05 01 04 07

05 01 04 08

05 01 04 09

Treść

RF

Środki 2009

Środki 2008

Pilotażowy projekt mający na celu
opracowanie badania wykonalności na temat wprowadzenia funduszu zabezpieczającego
w sektorze owoców i warzyw —
Wydatki na administrację i zarządzanie

2

p.m.

p.m.

Zrównoważone rolnictwo oraz
ochrona gleby przez stosowanie
uproszczonych metod uprawy

2

p.m.

150 000

KEMW (Konwencja Europy miasta i wsi)

1.1

p.m.

1 500 000

Artykuł 05 01 04 — Razem
05 01 06

Wydatki na analizy i inspekcje
rolne, komunikację oraz organ
pojednawczy w związku
z rozliczeniami rachunków Sekcji
Gwarancji EFOGR, EFRG oraz
EFRROW

5

Rozdział 05 01 — Ogółem

05 01 01

Wynik 2007

480 131,—

1 850 000,—

15 419 000

16 422 000

12 661 480,95

500 000

500 000

338 772,02

133 382 202

129 774 184

121 584 940,91

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

95 143 362 ( )

Wynik 2007

89 790 969 ( )

1

86 142 332,92

2

( ) Środki w wysokości 1 409 843 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 264 956 euro ujęto w rozdziale 40 01.
1

05 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

05 01 02 01

Personel zewnętrzny
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

3 808 203

05 01 02 11

Wynik 2007

4 071 241

4 130 363,19

Inne wydatki na zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

11 565 225

Wynik 2007

12 252 398

11 533 714,56
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

6 946 412

05 01 04

Wynik 2007

6 737 576

6 778 277,27

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160
z 26.6.1999, s. 80).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na
rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Dz.U. L 161 z 26.6.1999,
s. 87).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 870/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony,
opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1467/94
(Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 18).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).
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) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dojrzałego
bydła (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 1).

05 01 04 01

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna pomoc techniczna
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

9 019 000

Wynik 2007

9 019 000

5 955 724,07

Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie działań przygotowawczych, monitorowania, wsparcia administracyjnego i technicznego, oceny, audytu i środków inspekcji koniecznych do wprowadzenia w życie wspólnej polityki rolnej, a w szczególności środków określonych w art. 5 lit. a)–d) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.
Środki te mają również pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane
z osiągnięciem założeń programu dotyczącego zasobów genetycznych określonego w rozporządzeniu (WE) nr 870/2004.
Zgodnie z art. 18 i 154 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 0 ogólnego zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

05 01 04 03

Środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

200 000

Wynik 2007

500 000

0,—

Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług dla obopólnej korzyści
beneficjentów i Komisji,
— wydatków na pracowników kontraktowych lub pomocniczych w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań
likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich
jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu, związanych bezpośrednio z obecnością w przedstawicielstwie personelu zatrudnionego na czas określony, wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,
— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń
programu.
Środki te mają pokrywać wydatki administracyjne określone w artykułach 05 05 01 oraz 05 05 02.

05 01 04 04

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — Nieoperacyjna pomoc techniczna
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

6 200 000

Wynik 2007

5 253 000 (1)

4 375 625,88

( ) Środki w wysokości 927 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.
1

Uwagi
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie działań z zakresu pomocy technicznej, finansowanych w ramach EFRROW zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Pomoc techniczna obejmuje działania przygotowawcze, monitorowanie, wsparcie administracyjne, ocenę i środki kontroli. W tym kontekście środki te mogą być w szczególności przyznane na
pokrycie:
— wydatków pomocniczych (koszty reprezentacyjne, szkolenie, spotkania, podróże służbowe, tłumaczenia),
— wydatków na informacje i publikacje,
— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,
— umowy o świadczenie usług,
— wydatków na personel zatrudniony na czas określony (personel kontraktowy, eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel czasowy) do sumy 1 850 000 EUR.
Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 1 ogólnego zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)

05 01 04 07

Pilotażowy projekt mający na celu opracowanie badania wykonalności na temat wprowadzenia funduszu zabezpieczającego
w sektorze owoców i warzyw — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

p.m.

p.m.

Wynik 2007

480 131,—

Uwagi
Środki te można wykorzystać na sfinansowanie badania wykonalności:
— wprowadzenia wspólnotowego systemu prognozowania produkcji owoców i warzyw za pomocą środków monitorowania rynków zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym, mającego za zadanie przewidywanie kryzysów w celu przyspieszenia zdolności reagowania,
— wprowadzenia funduszu zabezpieczającego zarządzanego przez organizacje producentów i stanowiącego uzupełnienie
obecnego systemu wycofywania produktów z rynku, który miałby być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych (gwałtowny spadek cen, katastrofy klimatyczne itp.).
Środki te można również wykorzystać na wydatki związane z pomocą techniczną lub administracyjną w związku z przygotowaniem projektu, zarządzaniem nim, monitorowaniem, audytem i kontrolą, jak również na wydatki związane z upowszechnianiem wyników takiego badania.
Zgodnie z art. 18 i 180 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 0 ogólnego zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.
Podstawa prawna
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1).
05 01 04 08

Zrównoważone rolnictwo oraz ochrona gleby przez stosowanie uproszczonych metod uprawy
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

p.m.

Środki 2008

Wynik 2007

150 000

1 850 000,—

Uwagi
Program ochrony środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdził, że od czasu drugiej wojny światowej ponad
jedna czwarta ziem uprawnych na świecie uległa degradacji. Obecnie notuje się stratę od 10 do 15 mln hektarów rocznie.
Degradacja i erozja gleby stanowi prawdopodobnie najpoważniejszy w Europie problem z zakresu ochrony środowiska, spowodowany przez rolnictwo konwencjonalne, który w poważnym stopniu obejmuje prawie 157 mln ha (16 % areału w Europie,
a więc w praktyce trzykrotność całkowitej powierzchni Francji). Średni wskaźnik erozji gleby w Europie (17 ton/ha/rok) znacznie przewyższa średni wskaźnik tworzenia gleby (1 tona/ha/rok). Problem ten występuje w większości krajów UE. W regionach
śródziemnomorskich erozja gleby jest bardzo silna i może obejmować aż 50–70 % ziem uprawnych. Intensyfikacja tradycyjnych metod upraw rolnych (postępująca mechanizacja i intensywna orka) w ostatnich 50 latach pogłębiła tę tendencję, zwiększając zagrożenie pustynnienia większości regionów objętych tym zjawiskiem. Erozja wywiera znaczący, z ekonomicznego
punktu widzenia, wpływ na ziemie uprawne, na których występuje, jak również na lokalną infrastrukturę publiczną, ze względu na koszty utrzymania sieci komunikacyjnych i oczyszczania ścieków.
Rolnictwo konwencjonalne powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej, ponieważ długotrwałe pozostawienie gołej gleby oznacza brak pożywienia i schronienia dla dzikiej fauny w najtrudniejszych okresach. I odwrotnie — systemy produkcyjne,
w których na powierzchni pozostają odpady, przyczyniają się do osiedlania i zatrzymania różnego rodzaju dzikiej fauny (ptaków, niewielkich ssaków itp.).
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ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)
05 01 04 08 (ciąg dalszy)

Zrównoważone rolnictwo stanowi zbiór metod mających na celu zapewnienie trwałej działalności rolnej w środowisku fizycznym, społecznym, gospodarczym i naturalnym.
Jego główny element stanowią przede wszystkim uproszczone metody upraw, które mają zapewnić lepszą ochronę gleby (ang.
conservation agriculture). Ochrona gleby obejmuje zestaw metod gospodarki glebą, w jak najmniejszym stopniu zmieniających jej
skład, strukturę oraz naturalną różnorodność biologiczną, a także które zapobiegają erozji i degradacji gleby. Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki
w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunków).
Innym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić poza aspektem bezpośrednio związanym z ochroną środowiska, jest aspekt ekonomiczny takich metod rolnych. Uprawy w rolnictwie konwencjonalnym charakteryzują wysokie nakłady inwestycyjne i materiałowe, duże zużycie paliw kopalnych oraz znacznie dłuższy czas pracy niż w przypadku rolnictwa z zastosowaniem
uprawy konserwującej. Na przykład oszczędność paliwa w rolnictwie bezuprawowym, w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym, szacowana jest na 3 do 5 l/ha. Ogólnie rzecz biorąc, uprawa konserwująca zmniejsza zużycie energii o ok. 15–50 %,
jak również zwiększa produkcję osiąganą na jedną jednostkę energetyczną z 25 do 100 %.
Plany rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007–2013 stanowią jedyną w swoim rodzaju sposobność do upowszechnienia
tych metod. Projekt pilotażowy mógłby objąć działania związane z propagowaniem wiedzy specjalistycznej, która stanowi zasadniczy element tego przedsięwzięcia. Jednym z podstawowych celów jest rozpowszechnienie znajomości tych metod, co ułatwi w przyszłości stosowanie prawodawstwa unijnego.
Podstawa prawna
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1).

05 01 04 09

KEMW (Konwencja Europy miasta i wsi)
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

p.m.

Środki 2008

Wynik 2007

1 500 000

Uwagi
Celem konwencji jest wysunięcie — w czasie przeglądu śródokresowego programów unijnych w latach 2008–2009 — zalecenia co do ram i środków politycznych, które wspomogą trwałe podejście do przyszłości obszarów miejskich i wiejskich w Europie, które będzie można osiągnąć za pomocą skutecznych działań partnerskich pomiędzy rządami oraz społeczeństwem
obywatelskim.
Celem konwencji jest zbliżenie do siebie interesów miasta i wsi, głównie za pomocą seminariów tematycznych dotyczących różnych regionów Europy, skupienie się na środkach, za pomocą których programy europejskie i krajowe mogą być wykorzystywane w celu zmaksymalizowania wspólnych korzyści płynących z obszarów miejskich i wiejskich w prawdziwie trwały sposób.
Przewiduje się, że każde seminarium skupiać się będzie na jednym lub więcej z całej serii tematów lub kwestii dotyczących szeroko rozumianej trwałości albo w sposób ogólny odnoszący się zarówno do obszarów miejskich, jak i wiejskich, np. zmiany
demograficzne i klimatyczne; wydajne korzystanie z energii; gwarancja podaży żywności; gospodarowanie zasobami naturalnymi; różnorodność biologiczna i kulturowa; spójność i integracja społeczna; konstruktywny dialog pomiędzy obywatelami i rządami albo w sposób szczegółowy dotyczący konkretnych kwestii związanych z miastem i wsią, przykładowo gwałtowny
wzrost liczby ludności lub konkurowanie o ziemię, utrata usług społecznych lub ograniczona gospodarka lokalna. Szczególny
nacisk położony zostanie na wzajemną zależność pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi oraz na uniwersalne rozwiązania
lokalne.
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KOMISJA
TYTUŁ 05 — ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
(ciąg dalszy)

05 01 04 (ciąg dalszy)
05 01 04 09 (ciąg dalszy)

Punktem kulminacyjnym procesu powinna być konwencja, która obejmie następujące główne wyniki:
— deklaracja wizji trwałej przyszłości obszarów miejskich i wiejskich w Europie,
— obrazowy materiał opisowy odnoszący się do przykładów wzorcowych działań przyczyniających się do osiągnięcia trwałej przyszłości obszarów miejskich i wiejskich,
— ocena adekwatności aktualnych ram i środków politycznych do celu zapewnienia realizacji tej wizji oraz wspierania uniwersalnego stosowania wzorcowych praktyk,
— propozycje zmian ram i środków politycznych, które wydają się być godne rozważenia podczas śródokresowego przeglądu programów unijnych, który odbędzie się w latach 2008–2009.
Wspomniane wydarzenia i wyniki skierowane będą do decydentów we wszystkich sektorach na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Prawdziwym wyzwaniem będzie uczynienie tych wielu grup nie tylko docelowymi odbiorcami, ale również aktywnymi uczestnikami procesu tworzenia konwencji. Prace nad konwencją zostaną zainicjowane wspólnie przez grupę
organizacji partnerskich reprezentujących różne aspekty miast i wsi, których wspólnym zobowiązaniem jest skupienie się na
kwestii, jak miasta i regiony wiejskie mogą ze sobą współpracować, aby wypracować trwałą przyszłość dla obu stron.
Podstawa prawna
Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
05 01 06

Wydatki na analizy i inspekcje rolne, komunikację oraz organ pojednawczy w związku z rozliczeniami rachunków Sekcji
Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

500 000

Wynik 2007

500 000

338 772,02

Uwagi
Środki te są przeznaczone na finansowanie organu pojednawczego w ramach rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR
(opłaty, wyposażenie, podróże i spotkania) oraz badań i innych wydatków na komunikację i wsparcie środków kontroli, takich
jak pomoc firm audytorskich.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji
stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylające dyrektywę 77/435/EWG (Dz.U. L 388 z 30.12.1989, s. 18).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 3235/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające, w wyniku przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, niektóre rozporządzenia w sektorze rolnym przewidujące częściowe współfinansowanie niektórych środków na rzecz nowych państw członkowskich (Dz.U. L 338 z 28.12.1994, s. 16).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90).

