
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1340/2011 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu 
finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 209 ust. 1 i art. 212, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony w dniu 
31 października 2011 r. przez komitet pojednawczy ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości 
pomocy zewnętrznej Wspólnoty, w 2006 r. ustanowiono 
nowe ramy planowania i przekazywania pomocy. 
Obejmują one rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 
z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument 
pomocy przedakcesyjnej (IPA) ( 2 ), rozporządzenie (WE) 
nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. określające przepisy ogólne 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa ( 3 ), rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające 
instrument finansowania współpracy z państwami i 
terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami 
i terytoriami o wysokim dochodzie ( 4 ), rozporządzenie 
(WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument 
na rzecz Stabilności ( 5 ), rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające 
instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego ( 6 ), rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parla

mentu Europejskiego i Rady ( 7 ) oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finanso
wania współpracy na rzecz rozwoju ( 8 ). 

(2) W procesie wprowadzania w życie tych rozporządzeń 
ujawniły się niezgodności między nimi, dotyczące 
wyjątków od zasady niekwalifikowalności do finanso
wania unijnego kosztów związanych z podatkami, cłami, 
opłatami i innymi obciążeniami skarbowymi. W związku 
z tym proponuje się zmienić stosowne przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w celu dostosowania 
go do pozostałych instrumentów. 

(3) Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów, zgodnie z art. 5 
ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 powinno zatem 
zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 13 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 otrzy
muje brzmienie: 

„6. Pomocy Unii co do zasady nie wykorzystuje się w celu 
uiszczenia podatków, ceł i opłat w krajach korzystających 
z pomocy.”. 

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 Strasburgu dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

M. SZPUNAR 
Przewodniczący

PL L 347/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2011 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 
2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) 
i stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu z dnia 
10 grudnia 2010 r. (Dz.U. C 7 E z 12.1.2011, s. 14). Stanowisko 
Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2011 r. (dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Rezolucja legislacyjna 
Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. (dotychczas 
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82. 
( 3 ) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 41. 
( 5 ) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. L 81 z 22.3.2007, s. 1. 

( 7 ) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1. 
( 8 ) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.



OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WYKORZYSTANIA 
AKTÓW DELEGOWANYCH W PRZYSZŁYCH WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH NA 

LATA 2014–2020 

Parlament Europejski i Rada odnotowują komunikat Komisji Budżet z perspektywy „Europy 2020” 
(COM(2011) 500) ( 1 ), w szczególności w odniesieniu do postulowanego wykorzystania aktów delegowanych 
w przyszłych zewnętrznych instrumentach finansowania; oczekują także wniosków ustawodawczych, które 
zostaną należycie rozważone.

PL 30.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/33 

( 1 ) W komunikacie Budżet z perspektywy „Europy 2020” (COM(2011) 500) Komisja stwierdza, że: 
„Ponadto w przyszłych podstawach prawnych odnoszących się do poszczególnych instrumentów, Komisja zapropo
nuje korzystanie w szerszym zakresie z aktów delegowanych, aby umożliwić większą elastyczność w kierowaniu 
polityką w poszczególnych dziedzinach w okresie finansowania przy poszanowaniu prerogatyw obu organów władzy 
ustawodawczej”. 
oraz 
„Uważa się, że należy poprawić demokratyczną kontrolę pomocy zewnętrznej. Można byłoby to osiągnąć przez 
wykorzystanie aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do niektórych aspektów programów, 
co nie tylko zapewniłoby organom legislacyjnym jednakową pozycję, ale także zapewniłoby większą elastyczność 
w ramach programowania. W odniesieniu do EFR proponuje się dostosowanie kontroli do instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju z uwzględnieniem jego szczególnych cech”.


