
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 484/2013 

z dnia 24 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 
17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakce
syjnej (IPA) ( 1 ) („rozporządzenie w sprawie IPA”), w szczegól
ności jego art. 3 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 
12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy 
przedakcesyjnej (IPA) ( 2 ) określa szczegółowe zasady 
wdrożenia rozporządzenia w sprawie IPA. 

(2) Dla osiągnięcia celów w ramach obszarów pomocy, do 
których odnosi się komponent dotyczący pomocy 
w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego, 
w przypadku niektórych działań, np. tych, które przyczy
niają się do rozwiązywania problemów mieszkaniowych 
uchodźców i wysiedleńców na Bałkanach Zachodnich, 
kwalifikowalność wydatków na zakup gruntu oraz istnie
jących budynków jest niezbędna i stanowi podstawowy 

element działania. Kwalifikowalność wydatków na zakup 
gruntu oraz istniejących budynków należy przewidzieć 
w nowym odstępstwie. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 718/2007. 

(4) Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. IPA, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 66 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 dodaje się 
literę d) w brzmieniu: 

„d) zakupu gruntu oraz istniejących budynków, o ile jest to 
uzasadnione charakterem działania.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 25.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139/11 

( 1 ) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82. 
( 2 ) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.
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