
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

ustanawiająca saldo końcowe, które należy wypłacić lub odzyskać przy zamykaniu przejściowych 
programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przez Republikę Czeską, Węgry i Słowenię 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10032) 

(Jedynie teksty w językach czeskim, węgierskim i słoweńskim są autentyczne) 

(2009/984/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 
5 stycznia 2004 r. ustanawiające przejściowe szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 
w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji 
EFORG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, 
Słowenii i Słowacji ( 1 ), w szczególności jego art. 3 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 
21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie 
funduszy strukturalnych ( 2 ), w szczególności jego art. 32 ust. 3, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 
17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej
skich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EFOGR) ( 3 ), w szczególności jego art. 47 ust. 3, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego 
złożonego przez Republikę Czeską, Węgry i Słowenię 
dotyczącego wydatków w dziedzinie środków rozwoju 
obszarów wiejskich, uzupełnionego wymaganymi infor
macjami, rachunki agencji płatniczych, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 
z 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej ( 4 ), zostały rozliczone za lata budżetowe 
2005 ( 5 ), 2006 ( 6 ), 2007 ( 7 ) i 2008 ( 8 ). Przyjęto odpo
wiednie decyzje w sprawie rozliczenia rachunków. 

(2) Agencje płatnicze odpowiedzialne za tymczasowe 
programy rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2004–2006 w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w 
Słowenii złożyły ostateczne deklaracje wydatków oraz 
końcowe wnioski o dokonanie płatności przed dniem 
15 października 2008 r.; w związku z tym wymienione 
powyżej decyzje o rozliczeniu rachunków stanowią rozli
czenie wszystkich wydatków związanych z programem. 

(3) Artykuł 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 
stanowi, że łączna ilość płatności, które są dokonywane 
w odniesieniu do danego programu, przed wypłaceniem 
ostatecznego salda, nie przekracza 95 % wkładu 
z funduszy dla tego programu. 

(4) W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiej
skich objętych art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
27/2004 saldo końcowe, które należy wypłacić lub 
odzyskać, obliczane jest na podstawie ostatnich decyzji 
w sprawie rozliczenia rachunków oraz dodatkowych 
informacji dostarczonych przez Republikę Czeską, 
Węgry i Słowenię zgodnie z motywem 5 poniżej. 

(5) W związku z zamykaniem przejściowych programów 
rozwoju obszarów wiejskich zainteresowane państwa 
członkowskie poproszono o dostarczenie informacji 
o nieuregulowanych należnościach związanych z tymi 
programami. Dane dotyczące należności sprawdzono 
i Komisja uwzględniła je przy obliczaniu salda końco
wego. 

(6) Ze względu na to, że Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, 
Polska i Słowacja nie złożyły ostatecznych deklaracji 
wydatków oraz końcowych wniosków o dokonanie płat
ności przed dniem 15 października 2008 r., zamknięcie 
przedmiotowych programów trzeba będzie zapropo
nować w późniejszej decyzji. 

(7) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 niniejsza decyzja nie narusza podejmowa
nych przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających 
z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane 
niezgodnie z przepisami Wspólnoty,
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( 1 ) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 36. 
( 2 ) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80. 
( 4 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 118 z 3.5.2006, s. 20 i Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 47. 
( 6 ) Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 41. 
( 7 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 25. 
( 8 ) Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 35.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Kwoty sald końcowych, które należy odzyskać od poszczegól
nych państw członkowskich lub wypłacić im na mocy niniejszej 
decyzji w dziedzinie środków rozwoju obszarów wiejskich przy 
zamykaniu przejściowych programów rozwoju obszarów wiej
skich stosowanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w 
Słowenii, określone są w załączniku. 

Artykuł 2 

W odniesieniu do rachunków agencji płatniczych państw człon
kowskich w dziedzinie środków rozwoju obszarów wiejskich, 
stosowanych w Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Malcie, 
w Polsce i w Słowacji, zamknięcie przejściowych programów 

rozwoju obszarów wiejskich stanowić będzie przedmiot 
późniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Repub
liki Węgierskiej i Republiki Słowenii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Przejściowe programy rozwoju obszarów wiejskich: deklarowane wydatki 2000/2006, saldo końcowe i umorzenie współfinansowania UE 

(EUR) 

Nowe państwa członkowskie: CZ HU SI 

Deklarowane wydatki 2004/2008 

A Łączna kwota zaangażowana na program 542 800 000,00 602 300 000,00 281 600 000,00 

B Wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie do dnia 15.10.2008 542 799 982,00 602 096 646,00 282 041 275,00 

C Rozliczone wydatki w podziale na lata 

2004 

2005 145 160 224,00 37 272 434,19 73 638 853,19 

2006 176 481 317,23 296 024 258,77 118 941 385,27 

2007 188 407 840,07 178 498 827,76 88 853 612,73 

2008 32 399 539,50 90 290 537,46 607 424,53 

Rozliczone wydatki 2004/2008 łącznie 542 448 920,80 602 086 058,18 282 041 275,72 

Saldo końcowe i umorzenie współfinansowania UE (stan przy zamknięciu) 

D Wydatki kwalifikowalne łącznie (niższe B lub C) 542 448 920,80 602 086 058,18 282 041 275,00 

E Pomniejszone o: nieprawidłowości odzyskane przez państwa członkowskie, które należy 
odliczyć od salda końcowego 

249 112,34 1 352 932,08 2 438 683,32 

F Łącznie wydatki kwalifikowalne do zwrotu (D-E) 542 199 808,46 600 733 126,10 279 602 591,68 

G Pomniejszone o: wypłacone zaliczki 86 848 000,00 96 368 000,00 45 056 000,00 

H Pomniejszone o: INT dokonane wcześniej 428 812 000,00 475 817 000,00 222 464 000,00 

I Wypłata lub odzyskanie salda końcowego netto (F-G-H) 26 539 808,46 28 548 126,10 12 082 591,68
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