
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 

z dnia 10 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (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. 62 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 78 lit. b) i c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 21 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 (2) określono wymagania dotyczące 
wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich i wniosków o płatność w ramach 
środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą. W przypadku gatunków o krótkim cyklu produkcyjnym 
i dużej rotacji zwierząt liczba zwierząt gospodarskich, w odniesieniu do których składany jest wniosek o płatność 
w ramach środka przewidzianego w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 (3), może ulegać znacznym zmianom w ciągu całego roku składania wniosków. Może to 
prowadzić do znacznej różnicy między liczbą zwierząt zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy 
związanej z produkcją zwierząt gospodarskich a liczbą zwierząt, które ostatecznie skorzystają z lepszych 
warunków dobrostanu. W rezultacie liczba zwierząt gospodarskich zadeklarowanych we wniosku o przyznanie 
pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich jest jedynie orientacyjna. W odniesieniu do tych 
gatunków o krótkim cyklu produkcyjnym państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość ustanowienia 
systemu, który pozwala beneficjentom ubiegać się o wsparcie w odniesieniu do wszystkich zwierząt kwalifiku
jących się do wsparcia w dniu lub w okresie ustalonym przez państwo członkowskie. Ze względu na brak 
skomputeryzowanej bazy danych powinno być możliwe ustalenie rzeczywistej liczby zwierząt na podstawie 
świadectw uboju lub innych dokumentów potwierdzających, które zostały przedłożone właściwemu organowi po 
dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich. 

(2)  Stosowanie kryteriów wyboru nie jest obowiązkowe dla wszystkich środków lub rodzajów operacji. W związku 
z tym kontrole administracyjne wniosków o wsparcie powinny obejmować weryfikację tego elementu jedynie 
jeżeli jest to konieczne. 

(3)  Weryfikacja racjonalności kosztów jest dokonywana na etapie kontroli administracyjnych dotyczących wniosku 
o wsparcie i na podstawie określonego systemu oceny. Gdy ryzyko nieracjonalnych kosztów jest niskie lub gdy 
istoty kosztów nie można określić przed realizacją operacji, powinny jednak obowiązywać szczegółowe przepisy 

(4)  Zgodnie z art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (4) kwota pomocy 
może zostać ustalona na podstawie standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek 
ryczałtowych. W takich przypadkach kontrole administracyjne nie powinny obejmować sprawdzenia kwoty 
poniesionych wydatków i płatności dokonanych przez beneficjenta. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) 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). 

(3) 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). 

(4) 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). 



(5)  Przepisy dotyczące kontroli, które mają zastosowanie do instrumentów finansowych, powinny zostać 
dostosowane w celu zapewnienia spójności z przepisami dotyczącymi zarządzania i kontroli ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 (1) oraz 
w celu uwzględnienia specyfiki wsparcia udzielanego w formie instrumentu finansowego. 

(6)  Kontrolą na miejscu należy objąć wydatki zadeklarowane agencji płatniczej, a nie wydatki, które mają być objęte 
płatnościami. Ponieważ wydatki, które mają być objęte płatnościami można określić dopiero po zakończeniu 
wszystkich kontroli, przeprowadzanie kontroli na podstawie tych wydatków uniemożliwiłoby obliczenie poziomu 
kontroli. Ponadto wydatki objęte kontrolami na miejscu nie powinny obejmować wydatków dokonanych przez 
agencję płatniczą tylko w odniesieniu do zaliczek, ponieważ wydatki te nie odpowiadają wydatkom poniesionym 
przez beneficjenta. Oprócz tego wydatki związane z instrumentami finansowymi należy uwzględniać przy 
obliczaniu zakładanego minimalnego poziomu kontroli, tylko w takim zakresie, w jakim są one faktycznie 
kontrolowane przez właściwy organ. W celu zapewnienia realizacji minimalnego poziomu kontroli w odniesieniu 
do każdego roku kalendarzowego kontrole powinny być przeprowadzane przed przewidywanym terminem 
przekazywania danych kontrolnych i statystyk kontroli, określonym w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 809/2014. 

(7)  Aby uniknąć niepotrzebnego powielania kontroli, kontrole na miejscu powinny obejmować jedynie elementy, 
które nie zostały jeszcze poddane kontroli administracyjnej. 

(8)  Zgodnie z art. 48 i 51 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 kontrole polegają na sprawdzeniu, 
między innymi, zgodności z kryteriami kwalifikowalności, zobowiązaniami i innymi obowiązkami. Ponadto, 
zgodnie z art. 50 ust. 4 lit. a) rozporządzenia wykonawczego, dobierając próbę operacji, które mają zostać 
poddane kontroli na miejscu, uwzględnia się konieczność skontrolowania odpowiedniego zbioru operacji 
różnego rodzaju i wielkości. Szczegółowe przepisy dotyczące środka, odnoszące się do przedmiotu lub 
intensywności kontroli określonych w art. 54–59 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, są zatem 
zbędne. 

(9)  W odniesieniu do kar administracyjnych, w celu zapewnienia równego traktowania operacji wybranych 
i niewybranych do kontroli na miejscu, weryfikowane wydatki powinny w obu przypadkach odpowiadać 
wydatkom zadeklarowanym. 

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

(11)  Zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem stosują się do wniosków o wsparcie lub wniosków 
o płatność dotyczących lat składania wniosków lub okresów premiowych rozpoczynających się od dnia 
1 stycznia 2018 r. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę napotkane w roku składania wniosków 2015 przez 
państwa członkowskie trudności w dostosowaniu swoich systemów do terminu składania wniosku o przyznanie 
pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 809/2014, jak również do systemu zmniejszeń, wykluczeń i kar przewidzianego 
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 640/2014 (2), przepis umożliwiający określenie faktycznej liczby 
zwierząt gatunków o krótkim cyklu produkcyjnym na podstawie świadectw uboju lub innych dokumentów 
potwierdzających, które zostały przedłożone właściwemu organowi po przedłożeniu wniosku o przyznanie 
pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich, powinien mieć zastosowanie do wniosków o przyznanie 
pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich odnoszących się do lat składania wniosków rozpoczyna
jących się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

(12)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 
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(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5). 

(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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) w art. 21 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gatunków o krótkim cyklu produkcyjnym objętych wsparciem na podstawie art. 33 rozporzą
dzenia (UE) nr 1305/2013 państwa członkowskie mogą, ze względu na brak skomputeryzowanej bazy danych, 
wprowadzić procedury umożliwiające wykorzystywanie danych zawartych w świadectwie uboju lub innych 
dokumentach potwierdzających do celów wniosków o płatność z tytułu zwierząt gospodarskich. Dane te, 
w odniesieniu do każdego zwierzęcia, muszą zapewniać poziom gwarancji i wdrożenia niezbędny do właściwego 
zarządzania danym środkiem wsparcia. 

Procedury, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą składać się z systemu, zgodnie z którym beneficjent ubiega 
się o wsparcie odnośnie do wszystkich zwierząt, które w dniu lub w okresie ustalonym przez państwo członkowskie 
kwalifikują się do otrzymania wsparcia na podstawie danych zawartych w świadectwie uboju lub innych 
dokumentach potwierdzających. 

W takim przypadku państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że zgodnie 
z przepisami mającymi zastosowanie do danego środka wsparcia, data lub okres, o których mowa w akapicie 
drugim, są jasno określone i znane beneficjentom.”;  

2) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  zgodności z kryteriami wyboru, o ile kryteria te mają zastosowanie;”; 

(ii)  lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  w odniesieniu do kosztów, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
z wyłączeniem wkładów rzeczowych i amortyzacji, weryfikację racjonalności przedstawionych kosztów. 
Koszty ocenia się za pomocą odpowiedniego systemu oceny, takiego jak koszty referencyjne, porównanie 
różnych ofert lub w ramach komitetu oceniającego. W przypadku operacji, w których stawka wsparcia 
wynosi do 30 %, lub operacji objętych wsparciem na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, weryfikacja racjonalności kosztów może być przeprowadzana na etapie kontroli admini
stracyjnych wniosków o płatność. W przypadku operacji, w których koszty kwalifikowalne nie 
przekraczają 5 000 EUR, racjonalność kosztów może zostać ustanowiona na podstawie projektu budżetu 
uzgodnionego ex ante przez instytucję zarządzającą.”; 

b)  w ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie: 

„a)  zakończonych operacji w porównaniu z operacjami, którym wsparcie zostało przyznane; 

b)  poniesionych kosztów i dokonanych płatności, z wyjątkiem tych, w odniesieniu do których stosuje się formę 
lub metodę, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. b), c) lub d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.”; 

c)  dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„6. W odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, ust. 1–5 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wkładu na rzecz instrumentu 
finansowego, ani do wsparcia na rzecz ostatecznego odbiorcy. Zastosowanie mają jednak art. 58 i 59 rozporzą
dzenia (UE) nr 1306/2013, jak również art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (*).  

(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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  
(Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).”; 
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3) w art. 50 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki objęte kontrolami na miejscu stanowią co najmniej 5 % wydatków, o których mowa w art. 46, 
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
które są deklarowane każdego roku kalendarzowego agencji płatniczej i które nie dotyczą operacji, dla 
których wnioskowano wyłącznie o zaliczki.”; 

(ii)  dodaje się akapit trzeci w brzmieniu: 

„W odniesieniu do instrumentów finansowych w wydatkach objętych kontrolami na miejscu, o których mowa 
w akapicie pierwszym, uwzględnia się tylko płatności na rzecz ostatecznych odbiorców.”; 

b)  w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Przy obliczaniu minimalnego poziomu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wyłącznie kontrole na miejscu 
przeprowadzone przed terminem przewidywanym do przekazywania danych kontrolnych i statystyk kontroli, 
określonym w art. 9.”;  

4) w art. 51 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrole na miejscu polegają na sprawdzeniu, czy operacja została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, i obejmują wszystkie kryteria kwalifikowalności, zobowiązania i inne obowiązki związane 
z warunkami przyznawania wsparcia, które mogą być sprawdzone podczas wizyty i nie były przedmiotem 
kontroli administracyjnej. Gwarantują one, że operacja kwalifikuje się do wsparcia w ramach EFRROW.”; 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, ust. 1–4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wkładu na rzecz instrumentu 
finansowego, ani do wsparcia na rzecz ostatecznego odbiorcy. Zastosowanie mają jednak art. 58 i 59 rozporzą
dzenia (UE) nr 1306/2013, jak również art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.”;  

5) skreśla się art. 54–59;  

6) w art. 60 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Na zasadzie odstępstwa od art. 48 ust. 2 lit. e) w odniesieniu do działań realizowanych przez lokalne grupy 
działania i obejmujących grupę projektów o wspólnym temacie weryfikacja racjonalności kosztów może być przepro
wadzana na etapie kontroli administracyjnych wniosków o płatność dotyczących tej grupy projektów.”;  

7) w art. 61 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwy organ zapewnia – poprzez kontrole administracyjne oraz, jeżeli to konieczne, wizyty na miejscu 
u pośredniczących instytucji finansowych oraz u beneficjenta – by płatności na rzecz pośredniczących instytucji 
finansowych były zgodne z prawodawstwem unijnym oraz z umową zawartą między właściwym organem 
a pośredniczącą instytucją finansową.”;  

8) art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kary administracyjne, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do wydatków niekwalifikowalnych 
stwierdzonych podczas kontroli na miejscu, o których mowa w art. 49.”. 
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Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o wsparcie lub wniosków o płatność dotyczących lat składania 
wniosków lub okresów premiowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Art. 1 pkt 1 stosuje się jednak do wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich 
odnoszących się do lat składania wniosków 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 10 lipca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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