
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie płatności miesięcznych z EFRG z tytułu wydatków dokonanych przez agencje płatnicze 
państw członkowskich w maju 2011 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4497) 

(2011/379/UE) 

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. 15 ust. 2 oraz art. 16, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 
z dnia 21 czerwca 2006 r. 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 ( 2 ), w szczególności 
jego art. 9, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja decyduje o realizacji 
płatności miesięcznych z tytułu zwrotu państwom człon
kowskim wydatków dokonanych przez akredytowane 
agencje płatnicze w danym okresie referencyjnym, 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG), oraz o przekazaniu do ich dyspozycji niezbęd
nych środków. Wymieniona decyzja podejmowana jest 
na podstawie informacji przekazanych Komisji przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1290/2005 oraz art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2006. 

(2) Na mocy art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 Komisja może, nie naruszając decyzji, 
o których mowa w art. 30 i 31 wymienionego rozpo
rządzenia, w ramach rozliczania rachunków, dokonać 
redukcji lub czasowo zawiesić płatności miesięczne na 
rzecz państw członkowskich, jeśli zadeklarowane wydatki 
lub przekazane przez nie informacje nie pozwalają 
ustalić, czy środki z funduszy zostały użyte zgodnie 
z obowiązującymi zasadami wspólnotowymi. Przedtem 
jednak Komisja musi umożliwić danym państwom człon
kowskim przedstawienie swoich uwag. 

(3) W ramach oceny poprawności przedmiotowych 
wydatków Komisja ma obowiązek dopilnować, aby 

państwa członkowskie przestrzegały warunków 
i terminów przewidzianych przez prawodawstwo wspól
notowe w odniesieniu do wypłaty pomocy lub premii na 
rzecz beneficjentów. Jest ona zobowiązana, zgodnie z art. 
16 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, uznać za 
niekwalifikowalne płatności zrealizowane poza terminem 
przewidzianym w prawodawstwie wspólnotowym. 
Czyniąc to, Komisja dokonuje redukcji kwoty płatności 
miesięcznych przyznanych państwom członkowskim 
i dostosowuje konsekwencje finansowe tej redukcji 
proporcjonalnie do zaistniałego opóźnienia płatności 
w oparciu o stawki przewidziane w art. 9 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Komisja nie stosuje 
jednak, zgodnie z art. 9 ust. 3, redukcji lub stosuje niższą 
redukcję od przewidzianej, jeżeli występują szczególne 
warunki w zarządzaniu w odniesieniu do niektórych 
środków lub jeśli zainteresowane państwa członkowskie 
przedstawią należyte uzasadnienia. 

(4) Komisja stwierdziła, że część wydatków dokonanych do 
dnia 31 marca 2011 r. przez Belgię, Niemcy, Irlandię, 
Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Niderlandy, Portu
galię, Rumunię, Słowację i Zjednoczone Królestwo zrea
lizowano po wyznaczonych terminach. 

(5) Komisja uznała, że wystąpiły szczególne warunki 
w zarządzaniu w odniesieniu do niektórych środków 
lub że należyte uzasadnienia zostały przedstawione 
przez Belgię, Niemcy, Francję, Niderlandy 
i Zjednoczone Królestwo oraz że należy w związku 
z tym zastosować niższą redukcję bądź nie stosować jej 
w ogóle zgodnie z podanymi poniżej informacjami. 

(6) Płatności miesięczne na rzecz odnośnych państw człon
kowskich należy zatem pomniejszyć o następujące kwoty 
płatności dokonanych po wyznaczonych terminach: 
13 215,75 EUR w odniesieniu do Irlandii, 
1 599 146,78 EUR w odniesieniu do Grecji, 
1 678 840,21 EUR w odniesieniu do Hiszpanii, 
6 820 961,97 EUR w odniesieniu do Francji, 
1 238 597,55 EUR w odniesieniu do Włoch, 
1 840 302,79 EUR w odniesieniu do Portugalii, 
82 816,73 EUR w odniesieniu do Rumunii, 
346 334,22 EUR w odniesieniu do Słowacji 
i 156 316,53 EUR w odniesieniu do Zjednoczonego 
Królestwa. 

(7) Zainteresowane państwa członkowskie zostały poinfor
mowane o proponowanych redukcjach. Poproszono je 
o przedstawienie stosownych informacji oraz własnego 
punktu widzenia. Redukcje zostały obliczone po 
uwzględnieniu informacji otrzymanych przez Komisję,
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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.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Płatności miesięczne z tytułu zwrotu państwom członkowskim 
wydatków dokonanych przez agencje płatnicze w ramach EFRG 
w miesiącu maju 2011 r. ustala się niniejszym zgodnie z tabelą 
umieszczoną w załączniku. 

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów decyzji, które Komisja 
może podjąć w ramach procedur kontroli zgodności rozliczeń 
i rozliczenia zgodności oraz w ramach procedur przewidzia
nych na mocy art. 17 i 17a rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

(w EUR) 

BELGIA 6 410 000 

BUŁGARIA 16 630 000 

REPUBLIKA CZESKA 1 540 000 

DANIA 1 040 000 

NIEMCY 15 290 000 

ESTONIA 560 000 

IRLANDIA 9 640 000 

GRECJA 9 870 000 

HISZPANIA 111 790 000 

FRANCJA 79 950 000 

WŁOCHY 168 260 000 

CYPR 1 439 000 

ŁOTWA 2 280 000 

LITWA 6 570 000 

LUKSEMBURG 59 000 

WĘGRY 17 480 000 

MALTA 92 000 

NIDERLANDY 40 450 000 

AUSTRIA 970 000 

POLSKA 61 270 000 

PORTUGALIA 27 190 000 

RUMUNIA 58 430 000 

SŁOWENIA 1 190 000 

SŁOWACJA 4 230 000 

FINLANDIA 300 000 

SZWECJA – 1 470 000 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 101 780 000
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