
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

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

Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2011 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2883) 

(2012/234/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 ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 
Komisja, na podstawie rocznych sprawozdań finanso
wych przekazanych przez państwa członkowskie wraz 
z informacjami wymaganymi do rozliczenia oraz ze 
świadectwem kompletności, dokładności i prawdziwości 
przekazanych ksiąg oraz ze sprawozdaniami jednostek 
certyfikujących, rozlicza rachunki agencji płatniczych, 
o których mowa w art. 6 wymienionego rozporządzenia. 

(2) Na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego 
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 ), rok budżetowy dla rachunków 
EFRG rozpoczyna się w dniu 16 października roku N- 
1, a kończy w dniu 15 października roku N. W ramach 
rozliczania rachunków, w celu ujednolicenia okresu refe
rencyjnego dla wydatków EFRROW z okresem referen
cyjnym dla wydatków EFRG, wydatkami uwzględnianymi 
w odniesieniu do roku budżetowego 2011 są wydatki 
dokonane przez państwa członkowskie między dniem 
16 października 2010 r. a dniem 15 października 
2011 r. 

(3) Artykuł 10 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustana
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji 
agencji płatniczych i innych jednostek, jak również 
rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW ( 3 ) stanowi, że 
kwotę, która zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia 
rachunków, o której mowa w art. 10 ust. 1 akapit 

pierwszy wymienionego rozporządzenia, podlega zwro
towi od każdego państwa członkowskiego lub która jest 
płatna na rzecz każdego państwa członkowskiego, ustala 
się poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym 
roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego 
samego roku budżetowego zgodnie z ust. 1. Komisja 
potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej 
bądź ją do niej dodaje. 

(4) Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa 
członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie 
przed dniem 31 marca 2012 r. o wynikach tej weryfi
kacji oraz o niezbędnych poprawkach. 

(5) Roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towa
rzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą 
kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożo
nych rocznych sprawozdań finansowych w przypadku 
niektórych agencji płatniczych. Kwoty rozliczone 
w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie oraz 
kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz 
poszczególnych państw członkowskich są wymienione 
w załączniku I. 

(6) Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płat
nicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępo
wania, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone 
niniejszą decyzją. W załączniku II wymienione są agencje 
płatnicze, których to dotyczy. 

(7) Zgodnie z art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 50 % konsekwencji finansowych wynikają
cych z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku niepra
widłowości ponosi państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło przed zamknię
ciem programu rozwoju obszarów wiejskich w terminie 
czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyj
nego lub sądowego lub w terminie ośmiu lat, w przy
padku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postę
powania przed sądami krajowymi, albo w chwili 
zamknięcia programu, jeżeli powyższe terminy wygasają 
przed jego zamknięciem. Artykuł 33 ust. 4 wymienio
nego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie 
do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem 
finansowym skróconego zestawienia procedur odzyski
wania wszczętych w wyniku nieprawidłowości. Szczegó 
łowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawoz
dawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, 
które podlegają zwrotowi, określono w rozporządzeniu 
(WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego 
rozporządzenia przedstawione są tabele, które państwa 
członkowskie muszą dostarczyć w 2012 r. Na podstawie
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wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja 
powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finan
sowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych 
w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio 
cztery lata lub osiem lat. Decyzja ta pozostaje bez 
uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgodności 
na mocy art. 33 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005. 

(8) Zgodnie z art. 33 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 po zamknięciu programu rozwoju obszarów 
wiejskich państwa członkowskie mogą zdecydować 
o niekontynuowaniu odzyskiwania. Taka decyzja może 
zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota 
poniesionych i przewidywanych kosztów odzyskiwania 
przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie 
okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością 
dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za niepra
widłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem 
krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech 
lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub 
sądowego albo w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy 
nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania 
przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finanso
wych wynikających z nieodzyskania powinno zostać 
pokryte z budżetu UE. W skróconym zestawieniu, 
o którym mowa w art. 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1290/2005, przedstawiono kwoty, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie podjęły decyzję o zaprzes
taniu odzyskiwania oraz powody tej decyzji. Kwotami 
tymi nie zostają obciążone państwa członkowskie, 
których to dotyczy, lecz muszą one w związku z powy 
ższym zostać pokryte z budżetu UE. Decyzja ta pozostaje 
bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie zgod
ności na mocy art. 33 ust. 5 wspomnianego rozporzą
dzenia. 

(9) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 niniejsza decyzja nie ma wpływu na 
późniejsze decyzje Komisji wykluczające z finansowania 
unijnego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych 
państw członkowskich, z wyjątkiem agencji płatniczych okre 
ślonych w art. 2, dotyczące wydatków finansowanych przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2011. 

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwro
towi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne 
na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach każdego 
programu rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wyni
kającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, określono w załączniku I. 

Artykuł 2 

W odniesieniu do roku budżetowego 2011 rachunki agencji 
płatniczych państw członkowskich, dotyczące wydatków na 
programy rozwoju obszarów wiejskich finansowane przez 
EFRROW, określone w załączniku II, są wyłączone z niniejszej 
decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie 
rozliczenia rachunków. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji

PL L 117/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2012


	Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2011 (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2883) (2012/234/UE)

