
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/301 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/926 w sprawie rozliczenia rachunków agencji 
płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2016 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1078) 

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. 51, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/926 (2) rozliczono w odniesieniu do roku budżetowego 2016 
rachunki dotyczące okresu programowania 2014–2020 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem: bułgarskiej 
agencji płatniczej „Państwowy Fundusz Rolnictwa”, duńskiej agencji płatniczej „Duńska Agencja ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa”, francuskiej agencji płatniczej „ODARC”, węgierskiej agencji płatniczej „ARDA”, włoskich agencji 
płatniczych „AGEA” i „ARCEA”, maltańskiej agencji płatniczej „Agencja Płatnicza ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” i słowackiej agencji płatniczej „Rolnicza Agencja Płatnicza”. 

(2)  Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania 
w sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 908/2014 (3), poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw 
członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym  
(UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, 
którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane 
w 2016 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję 
w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, 
odpowiednio, cztery lata lub osiem lat. 

(3) Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasad
nionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie 
w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do 
odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób 
odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli 
decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wniosku o odzyskanie bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku 
gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych 
nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których dane państwo 
członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody tej decyzji należy w myśl art. 29 lit. e) 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawrzeć w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których 
mowa w art. 102 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwotami takimi nie należy zatem 
obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu 
Unii. 

(4)  W załączniku III do decyzji wykonawczej (UE) 2017/926 określono kwoty, którymi mają być obciążone państwa 
członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 
okresu programowania 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(EFRROW). 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/926 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw 

członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(EFRROW) za rok budżetowy 2016 (Dz.U. L 140 z 31.5.2017, s. 15). 

(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). 



(5) W wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu progra
mowania 2007–2013 EFRROW nadal pozostają kwoty, którymi należy obciążyć państwa członkowskie. 

(6)  Aby uzyskać pełny obraz sytuacji w odniesieniu do kwot, którymi obciążono państwa członkowskie w związku 
z EFRROW, niezależnie od okresu programowania, oraz ze względu na efektywność administracyjną należy 
odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/926, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/926 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia  
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), określono w załączniku III do niniejszej decyzji. 

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia  
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, określono w załączniku IV do niniejszej decyzji.”;  

2) tekst załącznika do niniejszej decyzji dodaje się do decyzji wykonawczej (UE) 2017/926 jako załącznik IV. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Phil HOGAN 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IV 

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH 

ROK BUDŻETOWY 2016 – EFRROW 

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1306/2013 (*) 

Państwo członkowskie Waluta W walucie krajowej EUR 

AT EUR — — 

BE EUR — — 

BG (**) BGN — — 

CY EUR — — 

CZ CZK 36 969,05 — 

DE EUR — 41 455,51 

DK (**) DKK  — 

EE EUR — 233 063,44 

ES EUR — 260 699,62 

FI EUR — 4 602,87 

FR (**) EUR — 601 073,78 

UK GBP 9 169,51 — 

EL EUR — 34 706,51 

HR HRK — — 

HU (**) HUF — — 

IE EUR — 179 494,91 

IT (**) EUR  67 180,48 

LT EUR — — 

LU EUR — — 

LV EUR — 475,29 

MT (**) EUR — — 

NL EUR — — 

PL PLN 1 563 681,2 — 

PT EUR — 22 273,99 

RO RON 125 075,98 — 
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Państwo członkowskie Waluta W walucie krajowej EUR 

SE SEK 378 568,89 — 

SI EUR — 497,82 

SK (**) EUR — —  

(*) W niniejszym załączniku uwzględniono tylko korekty odnoszące się do okresu programowania 2007–2013 
(**)  W odniesieniu do agencji płatniczych, w przypadku których rachunki zostały wyłączone, zmniejszenie określone w art. 54 ust. 2 

należy stosować po przekazaniu rachunków do rozliczenia.”   

28.2.2018 L 56/65 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/301 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/926 w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2016 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1078) 

