
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2012 

z dnia 5 września 2012 r. 

ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów 
rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania 

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 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatni
czych i innych jednostek, jak również rozliczenia 
rachunków EFGR i EFRROW ( 2 ) stanowi, że należy usta
nowić formę i treść informacji rachunkowych określo
nych w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz 
sposób przekazywania ich Komisji. 

(2) Forma i treść informacji rachunkowych, które należy 
przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również w celu 
monitorowania i prognozowania, są obecnie określone 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 
909/2011 ( 3 ). 

(3) Załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
909/2011 nie można stosować zgodnie z ich przezna
czeniem w roku budżetowym 2013. Należy zatem 

uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 909/2011 
i zastąpić je nowym rozporządzeniem ustanawiającym 
formę i treść informacji rachunkowych na ten rok budże
towy. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 
7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób 
przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (Tabela X), 
załączniku II (Specyfikacje techniczne dotyczące transferu 
plików komputerowych do EFRG i EFRROW), załączniku III 
(Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów budżetu 
EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 909/2011 traci moc 
z dniem 16 października 2012 r. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 
2012 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 września 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
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