
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/583 

z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do deklaracji wydatków 
w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich i przejrzystości 

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. 36 ust. 6 i art. 114, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (2) określono terminy, do których 
państwa członkowskie zobowiązane są przesyłać deklaracje wydatków w odniesieniu do zatwierdzonych 
programów rozwoju obszarów wiejskich, oraz odpowiadające im okresy wydatków. 

(2)  W pierwszej deklaracji wydatków przedstawionej po zatwierdzeniu programu rozwoju obszarów wiejskich 
państwa członkowskie zobowiązane są zgłosić Komisji wszelkie wydatki, jakie poniosły na własną odpowie
dzialność na rzecz beneficjentów przed zatwierdzeniem tego programu. Ta sama zasada ma zastosowanie z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian w przypadku zmiany programu rozwoju obszarów wiejskich. 

(3)  Do celów rachunkowości należy wyjaśnić, że deklaracje dotyczące wydatków poniesionych przez agencje 
płatnicze przed zatwierdzeniem programu rozwoju obszarów wiejskich lub przed wprowadzeniem zmian do 
programu rozwoju obszarów wiejskich powinny odpowiadać całym okresom określonym w art. 22 ust. 2 akapit 
pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014. Ponadto wszelkie wydatki poniesione przez agencje 
płatnicze w okresie, którego dotyczy zatwierdzony program rozwoju obszarów wiejskich lub jego zmiana, należy 
zgłaszać w terminie określonym w tym artykule dla odpowiedniego okresu. 

(4)  Należy również wyjaśnić, że zasada ustanowiona w art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 908/2014 nie ma zastosowania do zmienionego planu finansowego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 
tego rozporządzenia. 

(5)  Art. 57 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 stanowi, że informacje, o których mowa w art. 111 
ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zawierają opis środków finansowanych w ramach funduszy 
wymienionych w załączniku XIII do tego rozporządzenia. Ponieważ przepisy rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (3) wejdą w życie dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r., programy wsparcia 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 (4) należy dodać do załącznika XIII. 

(6)  Art. 63 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje odstępstwo od stosowania art. 3 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 (5) w odniesieniu do okresu, przez jaki informacje, o których mowa w 
tym artykule, powinny być dostępne na stronie internetowej. Przepis ten należy zmienić, tak aby miał on 
zastosowanie do płatności dokonanych w obu latach budżetowych 2012 i 2013. Aby zapewnić ciągłość 
publikacji, należy określić, że informacje będą dostępne na stronie internetowej do dnia 31 maja 2015 r. lub do 
momentu publikacji informacji na temat płatności dokonanych w odniesieniu do roku budżetowego 2014 
zgodnie z art. 59 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporzą

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania 
finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59). 

(3) 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 i uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 

(4) 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). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
(Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 28). 



(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 22 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Jednak wszelkie wydatki poniesione przez agencje płatnicze na rzecz beneficjentów zgodnie z art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 do zakończenia ostatniego okresu, jak określono w niniejszym ustępie akapit 
pierwszy, przed zatwierdzeniem programu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013, są w gestii państw członkowskich i są zgłaszane Komisji w pierwszej deklaracji wydatków po 
przyjęciu tego programu. Ta sama zasada ma odpowiednio zastosowanie w przypadku zmiany programu rozwoju 
obszarów wiejskich, o której mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, z wyjątkiem zmienionego planu 
finansowego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”;  

2) art. 63 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie (WE) nr 259/2008 stosuje się jednak nadal w odniesieniu do płatności dokonanych w odniesieniu 
do lat budżetowych 2012 i 2013. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 3 tego rozporządzenia informacje, o których 
mowa w tym artykule, będą dostępne na stronie internetowej do dnia 31 maja 2015 r. lub do momentu publikacji 
informacji na temat płatności dokonanych w odniesieniu do roku budżetowego 2014 zgodnie z art. 59 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.”;  

3) w załączniku XIII dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9.  Programy wsparcia określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 13 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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