
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/141 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014 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 szczególności jego art. 16 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 367/2014 (2) ustanowiono 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, art. 136a i art. 136b rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (3) 
oraz art. 14 i art. 66 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (4). 

(2)  Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 szacunkową kwotę wynikającą ze zmniejszenia 
płatności, zgłoszoną przez państwa członkowskie oraz o której mowa w art. 11 ust. 5 tego rozporządzenia 
udostępnia się jako unijne wsparcie na rzecz działań w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finanso
wanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013 (5). Odpowiednie pułapy krajowe zostały dostosowane rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 1378/2014 (6). 

(3)  Zgodnie z art. 136a ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i art. 14 ust. 1 akapit trzeci 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Niderlandy i 
Rumunia do dnia 1 sierpnia 2014 r. powiadomiły Komisję o swojej decyzji o przekazaniu określonego odsetka 
swoich rocznych pułapów krajowych płatności bezpośrednich na lata kalendarzowe 2015–2019 na programy 
rozwoju obszarów wiejskich finansowane w ramach EFRROW, w myśl rozporządzenia (UE) na 1305/2013. 
Odpowiednie pułapy krajowe zostały dostosowane rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1378/2014. 

(4) Zgodnie z art. 136a ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i art. 14 ust. 2 akapit trzeci rozporzą
dzenia (UE) nr 1307/2013 Węgry do dnia 1 sierpnia 2014 r. powiadomiły Komisję o swojej decyzji o 
przekazaniu na płatności bezpośrednie określonego odsetka kwoty przydzielonej na wsparcie działań realizo
wanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW w latach 2016–2020, w 
myśl rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Odpowiednie pułapy krajowe zostały dostosowane rozporządzeniem 
delegowanym (UE) nr 1378/2014. 

(5)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (7) podpułap dla wydatków 
związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wieloletnich ram finansowych określonych w 
załączniku I do tego rozporządzenia powinien zostać dostosowany w drodze dostosowania technicznego przewi
dzianego w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia po przesunięciach środków między EFFROW a płatnościami 
bezpośrednimi. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki 

EFRG (Dz.U. L 108 z 11.4.2014, s. 13). 
(3) Rozporządzenie (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) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487). 

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1307/2013 (Dz.U. L 367 z 23.12.2014, s. 16). 

(7) 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). 



(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 367/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  artykuł 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

W załączniku do niniejszego rozporządzenia ustanawia się saldo netto udostępniane na wydatki w ramach Europej
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zgodnie z art. 10c ust. 2, art. 136, art. 136a i art. 136b rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009 oraz z art. 7 ust. 2, art. 14 i art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.”; 

2)  załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

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 29 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

(mln EUR — ceny bieżące) 

Rok budże
towy 

Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Kwoty przekazane z 
EFRROW 

Saldo netto udostęp
nione na wydatki 

EFRG Art. 10b rozporzą
dzenia (WE) 
nr 73/2009 

Art. 136 rozporzą
dzenia (WE) 
nr 73/2009 

Art. 136b rozporzą
dzenia (WE) 
nr 73/2009 

Art. 66 rozporzą
dzenia (UE) 

nr 1307/2013 

Art. 136a ust. 1 
rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 i art. 14 

ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1307/2013 

Artykuł 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 

Art. 136a ust. 2 
rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 i art. 14 

ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1307/2013 

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

2015   51,600 4,000 621,999  499,384 44 189,785 

2016    4,000 1 138,146 109,619 573,047 43 949,282 

2017    4,000 1 174,732 111,975 572,440 44 144,733 

2018    4,000 1 184,257 111,115 571,820 44 161,448 

2019    4,000 1 131,292 112,152 571,158 44 239,714 

2020    4,000 1 132,133 112,685 570,356 44 262,538”   
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