
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1394 

z dnia 16 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz 

zasady wzajemnej zgodności 

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. 58 ust. 1 lit. a)–c), art. 59 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 62 ust. 2 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 19a ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 (2) ustanawia zasady stosowania 
obniżonych kar administracyjnych w przypadku zawyżenia deklaracji obszaru w ramach systemu pomocy 
obszarowej lub środka wsparcia, w przypadku, gdy beneficjent nie był dotychczas karany w ramach tego systemu 
pomocy obszarowej lub tego środka wsparcia. Zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz aby 
zapobiegać nadużyciom systemu i zachęcić do składania poprawnych deklaracji w przyszłości, pozostająca kwota 
należności powinna zostać zwrócona, jeśli beneficjent ma zostać ponownie objęty karą administracyjną, o której 
mowa w art. 19a lub 21 wspomnianego rozporządzenia, w odniesieniu do danego systemu pomocy obszarowej 
lub środka wsparcia w kolejnym roku składania wniosków. Należy zatem określić szczególny wskaźnik kontroli 
w ramach działań następczych w odniesieniu do tego przepisu. 

(2)  Należy uściślić, że do celów kontroli na miejscu, o których mowa w art. 50 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 809/2014 (3), kwoty zaliczek i płatności okresowych należy zaliczać na poczet wynoszącego 5 % 
minimalnego wskaźnika kontroli odnoszącego się do kontroli na miejscu. Należy zatem odpowiednio zmienić 
art. 50 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014. 

(4)  Komitet ds. Płatności Bezpośrednich i Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich nie dostarczyły opinii 
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 809/2014 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 809/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodaje się art. 33a w brzmieniu: 

„Artykuł 33a 

Wskaźnik dodatkowych kontroli w przypadku kontroli na miejscu przeprowadzanych jako działanie 
następcze u beneficjentów, o których mowa w art. 19a ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 640/2014 

1. Beneficjenci systemu pomocy obszarowej lub środka wsparcia, których objęto obniżoną karą administracyjną 
zgodnie z art. 19a ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 z powodu wykrytego w wyniku kontroli 
na miejscu zawyżenia deklaracji, zostają poddani powtórnej kontroli na miejscu w odniesieniu do tego systemu 
pomocy obszarowej lub środka wsparcia w kolejnym roku składania wniosków. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub 
wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 48). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69). 



2. Powtórna kontrolna na miejscu, o której mowa w ust. 1, nie jest konieczna, jeżeli zidentyfikowane zawyżenie 
deklaracji doprowadziło do aktualizacji odpowiedniej działki referencyjnej w systemie identyfikacji działek rolnych, 
o którym mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 w roku ustalenia.”;  

2) art. 50 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli dla danej operacji podlegającej kontroli na miejscu przyznano zaliczkę lub płatności okresowe, płatności te 
wlicza się w wydatki objęte kontrolami na miejscu, o których mowa w akapicie pierwszym.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o wsparcie lub wniosków o płatność 
dotyczących lat składania wniosków lub okresów premiowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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