
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

w sprawie sprostowania decyzji 2010/399/UE wyłączającej z finansowania przez Unię Europejską 
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9130) 

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny) 

(2011/837/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 
17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej ( 2 ), w szczególności jego art. 31, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2010/399/UE ( 3 ) Komisja wyłączyła 
z finansowania przez Unię Europejską kwotę 
w wysokości 2 280 860,00 EUR dla Słowenii, 
w odniesieniu do środków rozwoju obszarów wiejskich 
(środki rolno-środowiskowe oraz obszary 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania), 
obejmującą kwoty, których na dzień 23 czerwca 
2009 r. jeszcze nie odzyskano od beneficjentów. 
Powyższą kwotę obliczono w oparciu o dane dostar
czone Komisji przez Słowenię. Słowenię poinformowano, 
że wszelkie kwoty odzyskane z tego tytułu po dniu 
23 czerwca 2009 r. nie podlegają zgłoszeniu ani zwro
towi Komisji. 

(2) Przedkładając Komisji Europejskiej ostateczną deklarację 
wydatków oraz wniosek o płatność końcową w celu 
zamknięcia przejściowego programu rozwoju obszarów 
wiejskich, Słowenia nieprawidłowo uwzględniła odzys
kane kwoty, które podlegały wspomnianej korekcie 
finansowej w jej ostatecznych deklaracjach wydatków. 
W oparciu o kwoty przedstawione przez Słowenię przy
jęto decyzję Komisji 2009/984/UE ( 4 ) ustanawiającą saldo 
końcowe, które należy wypłacić lub odzyskać przy zamy
kaniu przejściowych programów rozwoju obszarów wiej
skich finansowanych z Europejskiego Funduszu Orien
tacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przez Republikę Czeską, 
Węgry i Słowenię. 

(3) Po otrzymaniu nakazu odzyskania środków z tytułu 
korekty wynikającej z decyzji 2010/399/UE Słowenia 
poinformowała Komisję, że dokonano już częściowego 
odliczenia korekty w ramach decyzji 2009/984/UE. 
W wyniku dokładnej analizy przeprowadzonej przez 
jednostkę certyfikującą słoweńskiej agencji płatniczej 
i dokonanego przez nią potwierdzenia potwierdzono 
istnienie już rozliczonej kwoty korekty w wysokości 
2 170 331,88 EUR. 

(4) W związku z tym Słowenia posiada wobec Komisji 
zobowiązanie wyłącznie z tytułu różnicy między kwotą 
pierwotnej korekty w wysokości 2 280 860 EUR 
wynikającej z decyzji 2010/399/UE a kwotą odzyskanych 
środków wykazanych w decyzji 2009/984/UE 
w wysokości 2 170 331,88 EUR. Różnica ta wynosi 
110 528,12 EUR. Pierwotny nakaz odzyskania środków 
zostanie zastąpiony nowym nakazem na kwotę 
110 528,12 EUR. 

(5) Należy zatem odpowiednio sprostować decyzję 
2010/399/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wszystkie pozycje zawarte w załączniku do decyzji 
2010/399/UE dotyczące Słowenii zastępuje się pozycjami 
zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

POZYCJA BUDŻETU 6 5 0 0 

PC Środek RF Powód Rodzaj % Waluta Kwota Odliczenia Wpływ 
finansowy 

SI Rozwój obszarów wiej
skich – instrument przej 
ściowy 

2005 późne wdrożenie 
procedur weryfi
kacji i zwrotu 

w. jednorazowa EUR – 1 354 253,00 – 1 263 363,80 – 90 889,20 

SI Rozwój obszarów wiej
skich – instrument przej 
ściowy 

2006 późne wdrożenie 
procedur weryfi
kacji i zwrotu 

w. jednorazowa EUR – 926 607,00 – 906 968,08 – 19 638,92 

Razem SI – 2 280 860,00 – 2 170 331,88 – 110 528,12

PL L 332/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2011


