
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 451/2009 

z dnia 29 maja 2009 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania 
terminów płatności pomocy na rzecz beneficjentów 
określonych w prawodawstwie wspólnotowym doty
czącym rolnictwa. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005 przekroczenie tych terminów 
przez agencje płatnicze skutkuje tym, że płatności nie 
kwalifikują się do finansowania wspólnotowego, 
z wyjątkiem przypadków, warunków i ograniczeń okreś
lonych zgodnie z zasadą proporcjonalności. 

(2) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
883/2006 ( 2 ), jeżeli wydatki dokonane po upływie 
terminów są równe lub mniejsze od 4 % wydatków 
dokonanych w terminie, nie zostaje dokonana żadna 
redukcja. 

(3) Na posiedzeniu Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa 
z dnia 6 października 2008 r. ( 3 ) Komisja przedstawiła 
deklarację dotyczącą podniesienia progu, o którym mowa 
w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2006, z 4 do 5 %. 
Należy zatem podnieść próg dla kwalifikowalnych płat
ności dokonanych z opóźnieniem. Nowy próg powinien 
obowiązywać w przypadkach, w których termin płat
ności upływa po dniu 15 października 2009 r. 

(4) Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej 
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 4 ), całkowita 
kwota netto płatności bezpośrednich, które mogą być 
przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do 
danego roku kalendarzowego po zastosowaniu modulacji 
i dobrowolnej modulacji oraz bez uszczerbku dla dyscy

pliny finansowej z wyłączeniem płatności bezpośrednich 
przyznanych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 
247/2006 ( 5 ) i (WE) nr 1405/2006 ( 6 ), nie przekracza 
pułapów określonych w załączniku IV do rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009. W celu zapewnienia dyscypliny finan
sowej należy ustanowić przepisy szczegółowe pozwala
jące uniknąć sytuacji, w której skutkiem nieprzestrzegania 
terminów płatności będzie przekroczenie przedmioto
wych pułapów przez całkowitą kwotę wydatków 
z tytułu płatności bezpośrednich w danym okresie 
budżetowym. 

(5) Ponadto zgodnie z aktualną praktyką oraz w celu zapew
nienia przejrzystości określone przepisy wymagają dodat
kowego objaśnienia. 

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

(7) Zmienione przepisy powinny obowiązywać od dnia 
16 października 2009 r. w przypadku uzyskanych 
przez państwa członkowskie dochodów i dokonanych 
przez nie wydatków w odniesieniu do roku budżetowego 
2010 i kolejnych lat budżetowych. 

(8) 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. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wszelkie wydatki dokonane po upływie terminów 
płatności kwalifikują się do finansowania wspólnotowego 
oraz zostają zredukowane w ramach płatności miesięcz
nych zgodnie z następującymi zasadami: 

a) jeżeli wydatki dokonane po upływie terminów są 
równe lub mniejsze od 4 % wydatków dokonanych 
w terminie, nie zostaje dokonana żadna redukcja;
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( 1 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1. 
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b) po przekroczeniu progu 4 % wszystkie kolejne 
wydatki dokonane z opóźnieniem zostają zreduko
wane zgodnie z następującymi zasadami: 

— w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, 
w którym upłynął termin płatności, wydatki 
zostają zredukowane o 10 %, 

— w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w drugim miesiącu następującym po miesiącu, 
w którym upłynął termin płatności, wydatki 
zostają zredukowane o 25 %, 

— w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, 
w którym upłynął termin płatności, wydatki 
zostają zredukowane o 45 %, 

— w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w czwartym miesiącu następującym po miesiącu, 
w którym upłynął termin płatności, wydatki 
zostają zredukowane o 70 %, 

— w odniesieniu do wydatków dokonanych 
w terminie późniejszym niż w czwartym miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym upłynął 
termin płatności, wydatki zostają zredukowane 
o 100 %; 

c) próg 4 %, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), wynosi 
5 % dla płatności, których termin przypada na okres 
po dniu 15 października 2009 r.”; 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w odniesieniu 
do płatności bezpośrednich, których kwota jest niższa od 
pułapu netto, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 (*), stosuje się następujące 
warunki: 

a) w przypadku gdy próg, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), nie został w pełni wykorzystany w odniesieniu do 
płatności dokonanych najpóźniej w dniu 15 paździer
nika roku N + 1, a pozostała część tego progu wynosi 
ponad 2 %, zostaje ona zredukowana do 2 %; 

b) całkowita kwota płatności bezpośrednich dokonanych 
w trakcie roku budżetowego Y, niebędących płatnoś
ciami na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
247/2006 (**) ani rozporządzenia Rady (WE) nr 
1405/2006 (***), kwalifikuje się do finansowania 

wspólnotowego jedynie do całkowitej kwoty netto 
płatności bezpośrednich określonej w odniesieniu do 
roku kalendarzowego Y-1 zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w stosownych 
przypadkach skorygowanej przy pomocy dostoso
wania, o którym mowa w art. 11 tego rozporządze
nia; 

c) wydatki przekraczające pułapy, o których mowa w lit. 
a) lub b), zostają zredukowane o 100 %. 

W odniesieniu do państw członkowskich, dla których nie 
określono pułapów netto zgodnie z art. 8 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 73/2009, pułap netto, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, zostaje zastąpiony sumą pojedyn
czych pułapów obowiązujących w zakresie płatności 
bezpośrednich dla danego państwa członkowskiego. 

___________ 
(*) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 

(**) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. 
(***) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.” 

c) ustęp 3 akapit 2 otrzymuje brzmienie: 

„Akapitu pierwszego nie stosuje się jednakże 
w przypadku wydatków przekraczających pułap, 
o którym mowa w ust. 2 lit. b).”; 

2) artykuł 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kwoty wstrzymane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządze
nia (WE) nr 1259/1999 lub zgodnie z art. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1655/2004 i wynikające z nich odsetki, które nie 
zostały wypłacone zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji 
(WE) 963/2001 (*) lub zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządze
nia (WE) nr 1655/2004, zostają przekazane na rzecz EFRG 
wraz z wydatkami za miesiąc październik danego roku 
budżetowego. W stosownych przypadkach kurs wymiany 
walut, który należy zastosować, jest kursem, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

___________ 
(*) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 4.”. 

Artykuł 2 

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

W odniesieniu do roku budżetowego 2010 oraz kolejnych lat 
budżetowych niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 
16 października 2009 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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