
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2362 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2073 w odniesieniu do kwoty 
udostępnionej Francji do celów dokonania zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 

2016 

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. 26 ust. 6, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2073 (2) określa kwoty dostępne dla państw członkowskich do 
celów dokonania zwrotu na rzecz odbiorców końcowych w roku budżetowym 2017. Kwoty te odpowiadają 
zmniejszeniu w ramach dyscypliny finansowej faktycznie zastosowanej przez państwa członkowskie w roku 
budżetowym 2016 na podstawie deklaracji wydatków państw członkowskich za okres od dnia 16 października 
2015 r. do dnia 15 października 2016 r. 

(2)  W przypadku Francji wystąpił błąd w systemie informatycznym Komisji przetwarzającym deklaracje państw 
członkowskich na potrzeby określenia kwot brutto wydatków podlegających dyscyplinie finansowej. Błąd ten 
spowodował zastosowanie błędnej kwoty dyscypliny finansowej i tym samym błędnej kwoty dostępnej dla Francji 
do celów dokonania zwrotu. Błąd ten nie ma wpływu na kwoty określone dla innych państw członkowskich. 

(3)  W związku z podstawą prawną dotyczącą zwrotu kosztów oraz aby zapewnić ochronę interesów finansowych 
Unii, kwotę dostępną dla Francji do celów dokonania zwrotu należy skorygować. 

(4)  W związku z powyższym całkowita kwota dyscypliny finansowej zastosowanej przez państwa członkowskie 
w roku budżetowym 2016, jak określono w motywie 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2073, wynosi 
433 mln EUR. 

(5)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2073. 

(6)  Ponieważ korekta wprowadzona niniejszym rozporządzeniem dotyczy stosowania rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2016/2073, które stosuje się od dnia 1 grudnia 2016 r., niniejsze rozporządzenie powinno 
również stosować się od dnia 1 grudnia 2016 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2073 wpis dotyczący Francji otrzymuje brzmienie: 

„Francja 88 824 479”  
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2073 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwrotu, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporzą

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, środków przeniesionych z roku budżetowego 2016 (Dz.U. L 320 
z 26.11.2016, s. 25). 



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Jerzy PLEWA 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
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