
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 20 lutego 2012 r. 

w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących 
wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 907) 

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) 

(2012/104/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. 30 i 33, 

po konsultacji z Komitetem Funduszu, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzjami Komisji 2009/373/WE ( 2 ), 2010/59/UE ( 3 ), 
2010/721/UE ( 4 ) i 2011/103/UE ( 5 ) rozliczono – 
w odniesieniu do roku budżetowego 2008 – rachunki 
wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckiej 
agencji płatniczej „Bayern” i greckiej agencji płatniczej 
„OPEKEPE”. 

(2) Po otrzymaniu nowych informacji oraz przeprowadzeniu 
dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć 
decyzję w sprawie wydatków finansowanych przez Euro
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich (EFRROW) dotyczącą kompletności, dokładności 
i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych 
przez niemiecką agencję płatniczą „Bayern”. 

(3) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie 

przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających 
z finansowania UE wydatki dokonane niezgodnie 
z przepisami Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zostają rozliczone rachunki niemieckiej agencji płat
niczej „Bayern” dotyczące wydatków finansowanych przez Euro
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2008. 

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwro
towi przez każde z państw członkowskich lub które są płatne 
na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach poszcze
gólnych programów rozwoju obszarów wiejskich, wraz 
z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, określono w załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej 
Niemiec. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 21. 
( 3 ) Dz.U. L 34 z 2.5.2010, s. 26. 
( 4 ) Dz.U. L 312 z 27.11.2010, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 27.



ZAŁĄCZNIK 

ROZLICZENIE WYDATKÓW WYŁĄCZONYCH Z ROZLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2008 

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w ramach poszczególnych 
programów 

(w EUR) 

Kod CCI Wydatki w 2008 r. Korekty Ogółem 
Kwoty niepodlegające 

ponownemu 
wykorzystaniu 

Zatwierdzona kwota rozliczona za 
rok budżetowy 2008 

Okresowe płatności zwracane 
państwom członkowskim za rok 

budżetowy 

Kwoty podlegające zwrotowi 
przez państwa członkowskie (–) 

lub płatne na ich rzecz (+) 

i ii iii = i + ii iv v = iii – iv vi vii = v – vi 

DE: 2007DE06RPO004 127 175 349,11 0,00 127 175 349,11 0,00 127 175 349,11 127 175 349,11 0,00
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