
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 20 września 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na 
lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad 
zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na 

realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6408) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, 
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, 

słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne) 

(2012/718/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję nr 575/2007/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski 
Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część 
programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi” ( 1 ), w szczególności jej art. 35 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Ogólnym celem Europejskiego Funduszu Powrotów 
Imigrantów jest wspieranie działań podejmowanych 
przez państwa członkowskie na rzecz ulepszania zarzą
dzania powrotami we wszystkich jego aspektach, 
z uwzględnieniem prawodawstwa unijnego w tej dzie
dzinie i w pełnej zgodności z prawami podstawowymi. 

(2) Zgodnie ze szczegółowymi celami wskazanymi w art. 3 
ust. 1 lit. c) decyzji nr 575/2007/WE Fundusz Powrotów 
Imigrantów przyczynia się do „promowania skutecznego 
i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii 
powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki 
w tej dziedzinie”. 

(3) W tym kontekście Fundusz Powrotów Imigrantów 
zapewnia wsparcie państwom członkowskim w odnie
sieniu do wdrażania dyrektywy 2008/115/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych 
przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ( 2 ) 
(dyrektywa w sprawie powrotów) poprzez współfinanso
wanie szerokiego zakresu środków. 

(4) W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia dyrektywy 
w sprawie powrotów przez państwa członkowskie należy 
dalej wspierać fundusz, rozszerzając zakres środków 
kwalifikujących się do finansowania, w szczególności 
środków służących zaspokojeniu zapotrzebowania zwią
zanego z art. 16 dyrektywy w sprawie powrotów, 
w którym mowa jest o tym, że przetrzymywanie odbywa 
się z reguły w specjalnych ośrodkach detencyjnych. 
Ponadto, w świetle doświadczeń zebranych od czasu 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Powrotów 

Imigrantów oraz w celu wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do zapewnienia skutecznego transportu 
osób powracających w trakcie procedur powrotu i działań 
dotyczących powrotów, należy zapewnić wystarczające 
możliwości finansowania niezbędnych środków trans
portu, takich jak autobusy, ze środków Funduszu. 

(5) Mając na uwadze, że trwa realizacja rocznych 
programów 2011 i 2012 państw członkowskich 
w ramach Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów, 
zmienione przepisy należy stosować, począwszy od 
programu rocznego 2011. 

(6) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól
notę Europejską, Zjednoczone Królestwo jest związane 
aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją. 

(7) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól
notę Europejską, Irlandia jest związana aktem podstawo
wym, a tym samym niniejszą decyzją. 

(8) Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, 
dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest 
związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stosowa
niu. 

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią wspólnego komitetu „Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi”, ustanowionego w decyzji nr 
574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ). 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2008/458/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XI do decyzji 2008/458/WE wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) pkt II.1.3.3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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( 1 ) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 45. 
( 2 ) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98. ( 3 ) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22.



„3. W przypadku poszczególnych elementów, których koszt 
jest niższy niż 20 000 EUR, kwalifikowalny jest całko
wity koszt nabycia, pod warunkiem że, poza należycie 
uzasadnionymi przypadkami, sprzęt został zakupiony 
wcześniej niż w trzech ostatnich miesiącach projektu. 
Poszczególne elementy, których koszt jest równy lub 
wyższy niż 20 000 EUR, kwalifikowalne są jedynie na 
podstawie amortyzacji. W drodze odstępstwa od powy 
ższych warunków w przypadku środków transportu, 
których koszt jest niższy niż 250 000 EUR, kwalifiko
walny jest całkowity koszt nabycia.”; 

2) pkt II.1.4.2 otrzymuje brzmienie: 

„II.1.4.2. Zakup, budowa, remont 

1. Jeżeli nabycie nieruchomości jest konieczne do 
realizacji projektu i jest w sposób oczywisty 
związane z jego celami, zakup nieruchomości, 
tzn. gotowych budynków, lub budowa nieru
chomości stanowi koszt kwalifikowalny do 
współfinansowania na podstawie wysokości 
pełnych lub częściowych kosztów lub na 
podstawie amortyzacji pod następującymi 
warunkami, bez uszczerbku dla stosowania 
surowszych przepisów krajowych: 

a) od niezależnego rzeczoznawcy majątkowego 
lub uprawnionego organu urzędowego 
należy uzyskać opinię stwierdzającą, że 
cena nie przekracza wartości rynkowej, 
zaświadczającą, że nieruchomość jest zgodna 
z przepisami krajowymi, lub określającą 
punkty, w których takiej zgodności nie ma, 
a które beneficjent końcowy ma zamiar 
usunąć w ramach projektu; 

b) nieruchomość nie została nabyta z dotacji 
Wspólnoty przed rozpoczęciem projektu; 

c) nieruchomość będzie wykorzystywana 
jedynie na cele określone w projekcie przez 
okres nie krótszy niż 10 lat po dacie zakoń
czenia projektu, chyba że Komisja postanowi 
inaczej w konkretnym przypadku współ
finansowania pełnych lub częściowych kosz
tów; w przypadku współfinansowania na 
podstawie amortyzacji okres ten skraca się 
do 5 lat; 

d) zakup nieruchomości musi odbywać się 
zgodnie z zasadami odpowiedniego 

stosunku wartości do ceny i rentowności 
oraz musi zostać uznany za proporcjonalny 
do celu, któremu ma służyć realizacja 
projektu; 

e) w przypadku współfinansowania na 
podstawie amortyzacji kwalifikowalna jest 
część amortyzacji tych aktywów odpowiada
jąca okresowi ich użytkowania w ramach 
projektu oraz poziomowi rzeczywistego 
wykorzystania przez projekt; amortyzację 
oblicza się zgodnie z krajowymi przepisami 
o rachunkowości. 

2. Wydatki na remont, renowację i modernizację 
nieruchomości kwalifikują się do współfinanso
wania odpowiadającego pełnym lub 
częściowym kosztom lub na podstawie amorty
zacji. W przypadku kosztów remontu zastoso
wanie mają jedynie warunki c) i e) w ust. 1.”. 

Artykuł 2 

1. Artykuł 1 ma zastosowanie od momentu przyjęcia niniej
szej decyzji. 

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować o zastosowaniu 
zmian w stosunku do trwających lub przyszłych projektów, 
począwszy od programów rocznych na 2011 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki 
Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, 
Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa 
Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wiel
kiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Republiki Malty, Króle
stwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki 
Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Cecilia MALMSTRÖM 

Członek Komisji
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