
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1353/2011 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 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 

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 70 [ust. 4c] rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) ( 2 ) stanowi, że możliwe jest zwiększenie 
stawki wkładu EFFROW do maksymalnie 95 % 
w przypadku państw członkowskich stojących w 
obliczu poważnych trudności związanych z ich stabil
nością finansową. 

(2) Aby umożliwić państwom członkowskim jak najszybsze 
skorzystanie ze zwiększonego współczynnika współ
finansowania należy dostosować ze skutkiem natych
miastowym przepisy dotyczące obliczania wkładu Unii 
w kontekście księgowości EFRROW, określone w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 883/2006 ( 3 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 883/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2006, dodaje się 
akapit w brzmieniu: 

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu 
do programów rozwoju obszarów wiejskich zmienionych 
zgodnie z art. 70 [ust. 4c] rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, w okresie stosowania odstępstwa, o którym 
mowa w art. 70 [ust. 4c] przedmiotowego rozporządzenia, 
wkład Unii oblicza się na podstawie planu finansowania 
obowiązującego w ostatnim dniu okresu referencyjnego. 
W odniesieniu do ostatniego okresu referencyjnego, podczas 
którego stosuje się odstępstwo, o którym mowa w art. 70 
[ust. 4c] rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w deklaracji 
wydatków, o której mowa w art. 16, należy oddzielnie 
wykazać wydatki poniesione przed zakończeniem i po 
zakończeniu stosowania odstępstwa. Wkład Unii wypłacany 
w odniesieniu do powyższych podokresów referencyjnych 
oblicza się na podstawie planu finansowania obowiązującego 
w trakcie każdego podokresu referencyjnego.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 20 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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