
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1079/2014 

z dnia 14 października 2014 r. 

ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania 
środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budże

towy 2015 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 szczególności jego art. 20 ust. 1 i 4, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 906/2014 (2) stanowi, że koszty finansowania 
związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów muszą być ustalane 
zgodnie z metodami określonymi w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  Pkt I.1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014 stanowi, że kwoty przedmiotowych 
kosztów finansowania oblicza się na podstawie stopy procentowej jednolitej dla całej Unii, ustalanej przez 
Komisję na początku każdego roku budżetowego. Wymieniona jednolita stopa procentowa stanowi średnią termi
nowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przeka
zanie przez państwa członkowskie powiadomienia, o którym mowa w akapicie pierwszym pkt I.2 tego załącz
nika, ważonych do wysokości, odpowiednio, jednej trzeciej i dwóch trzecich. 

(3)  Ponadto, zgodnie z pkt I.2 akapit drugi w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014, w 
przypadku braku powiadomienia ze strony państwa członkowskiego, w formie i terminie, o których mowa w 
akapicie pierwszym tego punktu, uznaje się, że stopa procentowa ponoszona przez to państwo członkowskie 
wynosi 0 %. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie poniosło żadnych kosztów z tytułu odsetek, 
ponieważ w okresie referencyjnym nie przechowywało produktów rolnych w magazynach państwowych, Komisja 
ustala taką stopę procentową zgodnie z akapitem trzecim tego punktu. 

(4)  Zgodnie z pkt I.3 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014 stopę procentową ustalaną na 
podstawie pkt I.2 tego załącznika porównuje się z jednolitą stopą procentową ustaloną na podstawie pkt I.1 tego 
załącznika. Stopa procentowa mająca zastosowanie do każdego państwa członkowskiego jest niższą z tych dwóch 
stóp procentowych. 

(5) Jako że w okresie referencyjnym od marca do sierpnia 2014 r. nie przechowywano produktów rolnych w maga
zynach państwowych, państwa członkowskie nie były proszone o przekazanie powiadomień na mocy pkt I.2 
akapit pierwszy w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014. 

(6)  Stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2015 EFRG należy ustalić, mając na uwadze powyższe 
elementy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do kosztów finansowania związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na 
zakup produktów, poniesionych w czasie roku budżetowego 2015 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 
(EFRG), stopy procentowe przewidziane w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014 zgodnie z 
art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia ustala się na poziomie jednolitej stopy procentowej wynoszącej 0,4 %. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 906/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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