
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 367/2014 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szcze
gólności jego art. 16 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 roczny pułap wydatków dla Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) składa się z kwot maksymalnych ustalonych dla tego funduszu na podstawie rozpo
rządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2), załącznik I, pułap pośredni dotyczący wydatków związanych 
z rynkiem i płatności bezpośrednich. 

(2)  Artykuł 10c ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (3) stanowi, że kwoty wynikające z dobrowolnego 
dostosowania, o którym mowa w art. 10b ust. 5 tego rozporządzenia, oraz ze stosowania art. 136 tego rozporzą
dzenia są udostępniane Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
na rok budżetowy 2014. 

(3)  W decyzji wykonawczej Komisji 2013/146/UE (4) ustala się kwotę wynikającą z zastosowania dobrowolnego 
dostosowania w Zjednoczonym Królestwie na rok kalendarzowy 2013. Kwota ta powinna zostać udostępniona 
na rzecz EFRROW w roku 2014. 

(4)  Artykuł 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 stanowi, że państwa członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia 
2009 r. zadecydować o udostępnieniu od roku budżetowego 2011 kwoty obliczanej zgodnie z art. 69 ust. 7 tego 
rozporządzenia z przeznaczeniem na wsparcie unijne w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich 
i finansowania z EFFROW zamiast stosowania przepisów art. 69 ust. 6 lit. a) tego rozporządzenia. Kwoty 
udostępnione zostały obliczone i ustalone w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 (5). 

(5) Artykuł 136b rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dodany rozporządzeniem (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (6), stanowi, że państwa członkowskie, które zgodnie z art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
podjęły decyzję o udostępnieniu od roku budżetowego 2011 r. kwoty unijnego wsparcia w ramach programo
wania i finansowania rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW, w dalszym ciągu udostępniają kwoty określone 
w załączniku VIIIa do tego rozporządzenia, dodanym rozporządzeniem (UE) nr 1310/2013, na programowanie 
i finansowanie rozwoju obszarów wiejskich z EFFROW w roku budżetowym 2015. 

11.4.2014 L 108/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 
(3) 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 
z 31.1.2009, s. 16). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/146/UE z dnia 20 marca 2013 r. ustalająca kwotę wynikającą z zastosowania dobrowolnego dosto
sowania w Zjednoczonym Królestwie na rok kalendarzowy 2013 (Dz.U. L 82 z 22.3.2013, s. 58). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płat
ności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 316 
z 2.12.2009, s. 1). 

(6) Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przej
ściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału 
w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
(UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 865). 



(6)  W związku z tym kwoty określone w załączniku VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 dla Niemiec i Szwecji 
są udostępniane na programowanie i finansowanie rozwoju obszarów wiejskich z EFFROW w roku budże
towym 2015. 

(7) Artykuł 66 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (1) stanowi, że w przy
padku państw członkowskich, które zastosowały art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 637/2008 (2), odpowiedni budżet roczny dostępny zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia zostaje przeka
zany na rzecz EFRROW ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Grecja zastosowała art. 4 ust. 1 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 637/2008. 

(8) Należy zatem ustanowić saldo netto, które ma być udostępnione na wydatki w ramach EFGR na lata budże
towe 2014–2020. W celu zachowania jasności należy także opublikować kwoty, które mają być udostępnione na 
rzecz EFRROW, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do niniejszego rozporządzenia ustanawia się saldo netto udostępniane na wydatki w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), jak również kwoty udostępniane na lata budżetowe 2014–2020 w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. 10c ust. 2, art. 136 
i art. 136b rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 10 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płat
ności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające 
krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny (Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 1). 



ZAŁĄCZNIK 

(mln EUR) 

Rok budżetowy 

Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW 
Saldo netto 

udostępnione na 
wydatki EFRG 

art. 10b 
rozporządzenia (WE) 

nr 73/2009 

art. 136 
rozporządzenia (WE) 

nr 73/2009 

art. 136b 
rozporządzenia (WE) 

nr 73/2009 

art. 66 
rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 

2014 296,3 51,6   4,0  43 778,1 

2015   51,6  4,0  44 312,4 

2016     4,0  44 624,0 

2017     4,0  44 859,0 

2018     4,0  44 885,0 

2019     4,0  44 912,0 

2020     4,0  44 937,0   
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