
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 157/2011 

z dnia 21 lutego 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania wydatków 

interwencyjnych poniesionych w ramach składowania w magazynach państwowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Artykuł 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 
884/2006 ( 2 ) stanowi, że wydatki na czynności fizyczne 
wynikające z zakupu, sprzedaży bądź każdej innej formy 
przekazania produktów finansowane są przez Europejski 
Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) na podstawie jedno
litych kwot standardowych. Ponadto art. 4 ust. 1 lit. c) 
wspominanego rozporządzenia stanowi, że wydatki na 
czynności fizyczne niekoniecznie związane z zakupem, 
sprzedażą czy jakąkolwiek inną formą przekazania 
produktów finansowane są przez EFRG na podstawie 
kwot standardowych lub kwot niestandardowych. 

(2) Celem zachowania jasności należy określić w art. 4 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 884/2006, że pod pewnymi 
warunkami wydatki finansowane przez EFRG mogą obej
mować koszty transportu na terytorium państwa człon
kowskiego bądź poza nim lub koszty wynikające 
z wywozu towarów. Finansowanie wspomnianych 
wydatków powinno podlegać zatwierdzeniu zgodnie 
z procedurą określoną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 

2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 
rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku”) ( 3 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 884/2006. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 884/2006 dodaje się po 
lit. c) lit. ca) w brzmieniu: 

„(ca) wydatki poniesione na transport na terytorium państwa 
członkowskiego lub poza nim albo wydatki wynikające 
z wywozu towarów, na podstawie kwot standardowych 
lub kwot niestandardowych, podlegające zatwierdzeniu 
zgodnie z procedurą określoną w art. 195 ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1234/2007.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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. 35. ( 3 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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