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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 435/2011 

z dnia 5 maja 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2007 ustanawiające zasady stosowania programów 
współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające 
przepisy ogólne w sprawie utworzenia Europejskiego Instru
mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ( 1 ), w szczególności jego 
art. 11 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 951/2007 
z dnia 9 sierpnia 2007 r. ustanawiające zasady stoso
wania programów współpracy transgranicznej finansowa
nych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy 
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instru
mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ( 2 ). 

(2) Uwzględniając fakt, iż programy współpracy transgra
nicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa uruchomiono z opóźnieniem, przedłużenie 
o rok fazy realizacji projektów umożliwiłoby terminowe 
wypełnienie programu prac oraz pełne wdrożenie 
projektów na dużą skalę. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 951/2007. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią komitetu powołanego rozporządzeniem 
(WE) nr 1638/2006, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 43 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 951/2007 
otrzymuje brzmienie: 

„b) etapu realizacji projektów finansowanych w ramach 
wspólnego programu operacyjnego, rozpoczynającego 
się w tym samym czasie co okres wdrażania programu 
i kończącego się najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. 
Działania realizowane w ramach projektów finansowa
nych przez program muszą zakończyć się najpóźniej 
w tym dniu;”. 

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 5 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, s. 10.


