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I
(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 437/2010
z dnia 19 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz
społeczności zmarginalizowanych
uwzględniać różne parametry niezależnie od źródła
finansowania. Ponadto do pomocy powinny kwalifi
kować się tylko wydatki na działania związane
z istniejącymi budynkami.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 178,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(3)

W niektórych państwach członkowskich mieszkalnictwo
to decydujący czynnik integracji zmarginalizowanych
społeczności żyjących na obszarach miejskich lub wiej
skich. Konieczne jest zatem rozszerzenie kwalifikowal
ności wydatków na działania w zakresie mieszkalnictwa
we wszystkich państwach członkowskich na społeczności
żyjące na obszarach miejskich lub wiejskich.

(4)

Niezależnie od tego, czy społeczności mieszkają na
obszarach miejskich czy wiejskich, ze względu na bardzo
niską jakość ich warunków mieszkaniowych wydatki na
remonty lub na zastąpienie istniejących budynków
mieszkalnych, w tym zastąpienie ich nowymi budyn
kami, również powinny kwalifikować się do pomocy.

(5)

Zgodnie z zasadą nr 2 wspólnych podstawowych zasad
integracji Romów podkreśloną przez Radę w jej konkluz
jach w sprawie integracji Romów z dnia 8 czerwca
2009 r. działania w zakresie mieszkalnictwa skoncentro
wane na określonej grupie docelowej nie powinny wyłą
czać innych ludzi, którzy znajdują się w podobnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej.

(6)

Zgodnie z zasadą nr 1 tychże wspólnych podstawowych
zasad, aby ograniczyć ryzyko segregacji, działania
w zakresie mieszkalnictwa dla zmarginalizowanych
społeczności powinny się odbywać w ramach zintegro
wanego
podejścia,
które
obejmuje
działania
w szczególności w dziedzinach takich, jak edukacja,
opieka zdrowotna, sprawy społeczne, zatrudnienie
i bezpieczeństwo oraz środki przeciwdziałania segregacji.

po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Aby wzmocnić spójność gospodarczą i społeczną Unii,
należy wspierać ograniczone działania związane
z renowacją istniejących budynków mieszkalnych
w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie.
Działania te mogą odbywać się na warunkach określo
nych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego (3).
Wydatki powinny być programowane w ramach operacji
dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich
lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub
zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym. W celu zapewnienia przejrzystości należy
uprościć warunki, na jakich można podejmować dzia
łania w zakresie budownictwa mieszkaniowego na obsza
rach miejskich. Dlatego też przy programowaniu
wydatków na działania w zakresie mieszkalnictwa należy

(1) Opinia z dnia 5 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r.
(3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.
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lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym;

Należy zapewnić jednolite warunki wdrażania
w odniesieniu do przyjmowania wykazów kryteriów
niezbędnych do określenia obszarów dotkniętych lub
zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym oraz przyjmowania wykazów kwalifikowal
nych działań. Art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej przewiduje, że przepisy i ogólne zasady
dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania upraw
nień wykonawczych Komisji sprawowanej przez państwa
członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą
procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia takiego
rozporządzenia i w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń
w działalności legislacyjnej Unii zastosowanie powinny
mieć nadal przepisy decyzji Rady 1999/468/WE z dnia
28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykony
wania
uprawnień
wykonawczych
przyznanych
Komisji (1).

b) we wszystkich państwach członkowskich – tylko
w ramach zintegrowanego podejścia do zmarginalizowa
nych społeczności.
Środki przyznane na mieszkalnictwo wynoszą nie więcej niż
3 % alokacji EFRR na dane programy operacyjne albo 2 %
całkowitej alokacji EFRR.
2a.
Na użytek ust. 2 lit. a) i b), ale bez uszczerbku dla
akapitu drugiego niniejszego ustępu, wydatki są ograniczone
do następujących działań:
a) renowacja części wspólnych istniejących wielorodzinnych
budynków mieszkalnych;

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1080/2006,

b) renowacja i zmiana przeznaczenia istniejących budynków
stanowiących własność władz publicznych lub własność
podmiotów o celach niezarobkowych na cele mieszka
niowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
lub osób o szczególnych potrzebach.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 otrzymuje
brzmienie:

Na użytek ust. 2 lit. b) działania mogą obejmować remont
lub zastąpienie istniejących budynków mieszkalnych.

„2.
Wydatki na mieszkalnictwo, z wyjątkiem wydatków na
zapewnienie efektywności energetycznej i wykorzystywanie
energii ze źródeł odnawialnych, jak określono w ust. 1a, są
wydatkami kwalifikowalnymi w następujących przypadkach:

Komisja przyjmuje wykaz kryteriów wymaganych do okre
ślenia obszarów, o których mowa w ust. 2 lit. a), oraz wykaz
kwalifikowalnych działań zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 103 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1083/2006.”.

a) w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie –
w ramach zintegrowanego podejścia do rozwoju
obszarów miejskich w przypadku obszarów dotkniętych

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

