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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 937/2012 

z dnia 12 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 oraz (UE) nr 65/2011 w odniesieniu do metody 
naliczania odpowiednich odsetek od nienależnych płatności do odzyskania od beneficjentów 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ustanowionych rozporządzeniem Rady (WE) nr 
73/2009, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ustanowionego rozporządzeniem Rady nr 
1698/2005 oraz wsparcia sektora wina ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie 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) ( 1 ), w szczególności jego art. 
51 ust. 4, art. 74 ust. 4 i art. 91, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 2 ), w szczególności jego art. 85x i 103za 
w związku z art. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 3 ), w szczególności 
jego art. 142 lit. c) i o), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 80 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgod
ności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarzą
dzania i kontroli w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego przewidzianych w wymienionym 
rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej 

zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego 
dla sektora wina ( 4 ) oraz w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu 
do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady 
wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich ( 5 ) określono metodę nali
czania odpowiednich odsetek od nienależnych płatności 
wsparcia przyznanego na podstawie tych rozporządzeń, 
do odzyskania od beneficjentów. 

(2) Odsetki dotyczą okresu od powiadomienia o konieczności 
zwrotu płatności do chwili rzeczywistego zwrotu lub 
odliczenia kwoty zwrotu. W związku z powyższym 
organy krajowe zobowiązane są do pobrania odsetek 
praktycznie we wszystkich przypadkach odzyskiwania, 
posługując się oddzielnymi nakazami odzyskania środ
ków, w momencie gdy znana jest długość wspomnianego 
okresu. 

(3) Dla uproszczenia oraz usprawnienia administracji odsetki 
powinny być naliczane jedynie od daty upłynięcia 
rozsądnego terminu spłaty przez dłużnika, wyznaczo
nego w nakazie odzyskania. 

(4) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić rozporzą
dzenia (WE) nr 1122/2009 i (UE) nr 65/2011. 

(5) W celu zapewnienia pewności prawa należy określić, że 
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
dotyczą nakazów odzyskania środków wydanych od 
dnia 16 października 2012 r. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej
skich, Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych oraz Komitetu Zarządzającego ds. Płat
ności Bezpośrednich,
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( 1 ) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 

( 4 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65. 
( 5 ) Dz.U. L 25 z 28.1.2011, s. 8.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 

W art. 80 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 akapit 
pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. Odsetki nalicza się za okres między terminem zwrotu 
płatności przez rolnika wyznaczonym w nakazie odzyskania 
środków, który nie może przekraczać 60 dni, a datą zwrotu 
lub odliczenia.”. 

Artykuł 2 

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 65/2011 

W art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 65/2011 akapit 
pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. Odsetki nalicza się za okres między terminem zwrotu 
płatności przez beneficjenta wyznaczonym w nakazie odzys
kania środków, który nie może przekraczać 60 dni, a datą 
zwrotu lub odliczenia.”. 

Artykuł 3 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do nakazów 
odzyskania środków wydawanych od dnia 16 października 
2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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