
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 482/2009 

z dnia 8 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji 

wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) ( 1 ), w szczególności jego 
art. 91, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej ( 2 ), w szczególności jego art. 42, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanawiające ramy 
prawne dla wsparcia przez EFRROW rozwoju obszarów 
wiejskich na terytorium Wspólnoty zostało zmienione 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 
25 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej
skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie 
(WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej ( 3 ) w celu uwzględnienia europejskiego 
planu naprawy gospodarczej przyjętego na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w dniach 11–12 grudnia 2008 r. 

(2) W związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1974/2006 ( 4 ) należy uzupełnić o dodatkowe szczegó 
łowe przepisy wykonawcze. 

(3) Artykuł 70 ust. 4b rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
zezwala państwom członkowskim na zastosowanie 
w 2009 r. wyższych stawek wkładów EFRROW, pod 
warunkiem zachowania ogólnej stawki wkładu EFRROW 
przewidzianej w art. 70 ust. 3 wymienionego rozporzą
dzenia przez cały okres programowania. Należy ustalić 
procedurę, zgodnie z którą państwa członkowskie mogą 
skorzystać z tej możliwości, a także mechanizm gwaran
tujący zachowanie ogólnej stawki wkładu EFRROW 
przez cały okres programowania. 

(4) W celu usprawnienia realizacji lokalnych strategii 
rozwoju, a w szczególności funkcjonowania lokalnych 
grup działania określonych w art. 62 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, należy przewidzieć możliwość 
wypłaty zaliczek na poczet kosztów bieżących tych grup. 

(5) Z uwagi na ogólną korzyść płynącą dla środowiska 
wskutek przekazania gospodarstwa lub jego części orga
nizacji zajmującej się zarządzeniem środowiskiem, 
państwom członkowskim należy zezwolić na zwolnienie 
beneficjenta ze zwrotu wydatków, w przypadku gdy 
organizacja nie przyjmuje danego zobowiązania jako 
warunku udzielenia pomocy. 

(6) Należy ułatwić realizację działań w ramach inwestycji 
związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej 
wartości przyrodniczej, o których mowa w art. 57 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Należy zatem 
zezwolić państwom członkowskim na wyznaczenie 
poziomu wsparcia dla tego rodzaju działań na podstawie 
standardowych kosztów i standardowych założeń doty
czących utraconych dochodów, jak już przewidziano 
w przypadku działań o podobnym charakterze na 
podstawie art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. 

(7) W celu umożliwienia państwom członkowskim skorzys
tania z art. 70 ust. 4b rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 należy dostosować zasady obliczania wkładu 
Wspólnoty w kontekście księgowości EFRROW przewi
dzianej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 883/2006 ( 5 ). 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 1974/2006 oraz (WE) nr 883/2006. 

(9) Aby zachować zgodność z datą, od której stosuje się 
rozporządzenie (WE) nr 473/2009, dla którego przepisy 
niniejszego rozporządzenia stanowią uzupełnienie, 
niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
od dnia 1 stycznia 2009 r. Zastosowanie z mocą 
wsteczną w niniejszym przypadku nie powinno stanowić 
naruszenia zasady pewności prawa wobec beneficjentów, 
których dotyczą niniejsze przepisy.
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(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej
skich oraz Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 6 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) po lit. b) wprowadza się lit. ba) w brzmieniu: 

„ba) zmiany do planu finansowania związane 
z wdrożeniem art. 70 ust. 4b rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005;”; 

b) litera c) otrzymuje brzmienie: 

„c) inne zmiany nieobjęte lit. a), b) i ba) niniejszego 
ustępu.”; 

2) po art. 8 wprowadza się art. 8a w brzmieniu: 

„Artykuł 8a 

1. Państwa członkowskie zamierzające dokonać zmian 
związanych z wdrożeniem art. 70 ust. 4b rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 zgłaszają Komisji zmieniony plan finan
sowania zawierający zwiększone stawki wkładu EFRROW, 
które zostaną zastosowane w 2009 r. 

Procedura przewidziana w art. 9 niniejszego rozporządzenia 
ma zastosowanie do zmian zgłoszonych zgodnie z akapitem 
pierwszym. 

2. Po otrzymaniu ostatniej deklaracji wydatków za 2009 
r., którą – zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 883/2006 (*) – należy złożyć do dnia 31 stycznia 
2010 r., Komisja oblicza maksymalne stawki wkładu 
EFRROW, które można zastosować w pozostałej części 
okresu programowania w celu zachowania ogólnych maksy
malnych stawek wkładu EFRROW przewidzianych w art. 70 
ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Wynik tych 
obliczeń i szczegółowe informacje na ich temat zostaną 
przekazane państwom członkowskim do dnia 15 lutego 
2010 r. 

3. Do dnia 15 marca 2010 r. państwa członkowskie 
zgłoszą Komisji nowy plan finansowania zawierający nowe 
stawki wkładu EFRROW na pozostałą część okresu progra
mowania zgodne z maksymalnymi stawkami obliczonymi 
przez Komisję na podstawie ust. 2. 

Jeśli dane państwo członkowskie nie zgłosi nowego planu 
finansowania w powyższym terminie lub jeśli zgłoszony 
plan finansowania nie jest zgodny z obliczonymi przez 
Komisję maksymalnymi stawkami, z chwilą deklaracji 
wydatków poniesionych przez agencję płatniczą 
w pierwszym kwartale 2010 r. i do momentu otrzymania 
poprawionego planu finansowania zgodnego ze stawkami 
współfinansowania obliczonymi przez Komisję, do 
programu rozwoju obszarów wiejskich tego państwa człon
kowskiego automatycznie zastosowanie będą mieć maksy
malne stawki. 

___________ 
(*) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1”; 

3) artykuł 38 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 38 

1. Koszty bieżące lokalnych grup działania, o których 
mowa w art. 63 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, kwalifikują się do wsparcia Wspólnoty 
w granicach 20 % całkowitych wydatków publicznych lokal
nych strategii rozwoju. 

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć wniosek do właś
ciwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki, jeśli taka 
możliwość jest przewidziana w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie przekracza 20 % 
pomocy publicznej na pokrycie kosztów bieżących, a jej 
wypłata podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub 
równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty 
zaliczki. Gwarancja zostaje zwolniona najpóźniej z chwilą 
zamknięcia lokalnej strategii rozwoju. 

Artykuł 26 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1975/2006 (*) nie stosuje się do płatności, o której mowa 
w akapicie pierwszym. 

___________ 
(*) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 74”; 

4) w art. 44 ust. 2 dodaje się lit. c) w brzmieniu: 

„c) w przypadku gdy – w celu ochrony środowiska – gospo
darstwo beneficjenta podlega pełnemu lub częściowemu 
przekazaniu na rzecz organizacji zajmującej się głównie 
zarządzeniem środowiskiem, pod warunkiem że przeka
zanie to służy trwałej zmianie zagospodarowania 
gruntów na rzecz ochrony środowiska i przyniesie 
znaczną korzyść środowisku.”;
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5) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W stosownych przypadkach państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć poziom wsparcia, o którym mowa w art. 
31, 37–41 i 43–49 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, na 
podstawie standardowych kosztów i standardowych założeń 
dotyczących utraconych dochodów. 

Bez uszczerbku dla obowiązujących merytorycznych 
i proceduralnych zasad dotyczących pomocy państwa, akapit 
pierwszy stosuje się również do inwestycji związanych 
z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 
kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej wartości przy
rodniczej, o których mowa w art. 57 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005.”; 

6) w załączniku II i VII wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2006 dodaje się 
akapit drugi w brzmieniu: 

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu 
do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie 
pomiędzy dniem 1 kwietnia a dniem 31 grudnia 2009 r. 
wkład Wspólnoty oblicza się na podstawie planu finanso
wania obowiązującego w ostatnim dniu okresu odnie
sienia.”. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku II część A pkt 6.3 otrzymuje brzmienie: 

„6.3. Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za 
okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których 
mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). 

Oś/środek Wkład EFRROW na lata 2009–2013 

Oś 1 

Środek 111 … 

Środek … … 

Łącznie oś 1 … 

Oś 2 

Środek 211 … 

Środek … … 

Łącznie oś 2 … 

Oś 3 

Środek 311 

Środek 321 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

Środek … 

… 

Łącznie oś 3 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

… 

Oś 4 

Środek 411 

Środek 413 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

Środek … 

… 

Łącznie oś 4 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

…
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Oś/środek Wkład EFRROW na lata 2009–2013 

Program łącznie 

Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane 
z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

… 

Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane 
z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005” 

2) w załączniku VII część A wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Każde państwo członkowskie otrzymujące dodatkowe środki finansowe zgodnie z art. 69 ust. 5a rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 powinno ująć – za pierwszym razem w rocznym sprawozdaniu, które zostanie złożone 
w roku 2010 – oddzielny rozdział zawierający co najmniej tę samą analizę jak wymieniona w akapicie pierwszym 
w odniesieniu do operacji związanych z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 wymienionego rozporzą
dzenia.”; 

b) punkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Realizacja finansowa programu w zakresie operacji związanych z nowymi wyzwaniami i infrastrukturą 
szerokopasmową, zawierająca dla każdego środka zestawienie wydatków dokonanych na rzecz benefi
cjentów od dnia 1 stycznia 2009 r. według rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1698/2005, oraz do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a tego rozporządzenia. 

Tabela podsumowująca realizację finansową tego rodzaju operacji zawiera co najmniej następujące informacje: 

Oś/środek Płatność roczna – rok N Płatności narastająco od 
roku 2009 do roku N 

Środek 111 … … 

Środek … 

Łącznie oś 1 … … 

Środek 211 … … 

Środek … 

Łącznie oś 2 … … 

Środek 311 … … 

Środek 321 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

Środek … 

Łącznie oś 3 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

…
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Oś/środek Płatność roczna – rok N Płatności narastająco od 
roku 2009 do roku N 

Środek 411 … 

Środek 413 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

Środek … 

Łącznie oś 4 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

— operacje związane z priorytetami wymienionymi 
w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 

… … 

Program łącznie 

Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane 
z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane 
z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

… …”
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