
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1786 

z dnia 7 października 2016 r. 

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

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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 do płatności okresowych w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich zastosowanie ma art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 (2). Art. 83 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 określa przepisy dotyczące wstrzymania biegu 
terminu płatności. Art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (3) określa sposób 
deklarowania wydatków dla każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. W celu zapewnienia spójności 
z przepisami art. 83 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 art. 22 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 908/2014 powinien odnosić się jedynie do możliwości zażądania przez subdelegowanego urzędnika zatwier
dzającego dodatkowych informacji lub wstrzymania odpowiedniego terminu płatności dla płatności okresowej, 
jeżeli deklaracja wydatków jest niekompletna lub Komisja potrzebuje wyjaśnień ze względu na niekompletność 
informacji, niespójności lub różnice w interpretacji. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 22 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nie naruszając przepisów art. 83 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jeżeli subdelegowany urzędnik zatwier
dzający wymaga dalszych kontroli ze względu na niekompletność lub niejasność przedłożonych informacji, różnice 
w interpretacji lub inne niespójności dotyczące deklaracji wydatków dla danego okresu referencyjnego, wynikające 
w szczególności z nieprzekazywania informacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013 
i aktami Komisji przyjętymi na mocy tego rozporządzenia, dane państwo członkowskie, na wniosek subdelego
wanego urzędnika zatwierdzającego, dostarcza dodatkowe informacje w terminie określonym w tym wniosku 
i odzwierciedlającym wagę problemu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320). 

(3) 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). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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