
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/408 

z dnia 15 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1758 ustanawiające formę i treść informacji 
rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG 

i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania 

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. 104, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1758 (2) określono strukturę kodów 
budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich („EFRROW”) na okres progra
mowania 2014–2020. 

(2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 (3) zmieniono niektóre przepisy rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (4), w tym te dotyczące dodatkowych alokacji oraz 
nowej kategorii odstępstw od wielkości wkładu EFRROW. W związku z tym rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2017/1758 powinno uwzględniać zmiany w odpowiednich przepisach rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1758. 

(4)  Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2017/2393. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1758 w trzeciej tabeli w pkt 1.2 „Struktura kodu 
budżetu”, w której określono drugą cyfrę ciągu znaków „RRR” wskazującego na powiązanie artykułów stosowanych do 
określenia maksymalnej stawki wkładu EFRROW, wprowadza się następujące zmiany:  

1) wiersz dotyczący kodu 6 otrzymuje brzmienie: 

„6 art. 59 ust. 4 
lit. f) 

Dodatkowy przydział dla Irlandii, Portugalii i Cypru”   

2) dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„8 art. 59 ust. 4 
lit. h) 

Wielkość wkładu, o której mowa w art. 39a ust. 13 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c) tego rozpo
rządzenia”  
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji 

rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania 
i prognozowania (Dz.U. L 250 z 28.9.2017, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 
ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki 
rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz 
dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15). 

(4) 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). 



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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