
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 363/2009 

z dnia 4 maja 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) 

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, 

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 74/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) 
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ( 2 ). 
W związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1974/2006 ( 3 ) należy uzupełnić o dodatkowe szczegó 
łowe przepisy wykonawcze. 

(2) Wygaśnięcie systemu kwot mlecznych, obowiązującego 
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządze
nie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) ( 4 ) wymaga 
szczególnego wysiłku od producentów mleka. Należy 
zatem wycofać, z początkiem okresu programowania, 
ograniczenie wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw 
mleczarskich zobowiązanych do przestrzegania kwot 
produkcyjnych przydzielanych indywidualnym gospodar
stwom. 

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 74/2009 ustanowiono 
wymóg dokonania zmian w krajowych planach strate
gicznych. Należy określić minimalny zakres tych zmian. 

(4) Ze względu na wagę priorytetów określonych w art. 16a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zmiany 
w programach rozwoju obszarów wiejskich dokonane 
po pierwszym wdrożeniu tego artykułu należy uznać 

za zmiany zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005 i poddać decyzji Komisji. 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 74/2009 zawiera wykaz poten
cjalnych skutków, których osiągnięciu służą operacje 
powiązane z priorytetami, o których mowa w art. 16a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Wykaz ten nie jest 
wyczerpujący, w związku z czym państwa członkowskie 
mogą proponować dodatkowe potencjalne skutki, 
których osiągnięciu służą wspomniane powyżej operacje. 
Jednakże w celu zapewnienia zgodności z określonymi 
już potencjalnymi skutkami oraz w celu ogólnego 
wzmocnienia operacji powiązanych z nowymi wyzwa
niami możliwość proponowania przez państwa człon
kowskie dodatkowych potencjalnych skutków należy 
poddać ocenie Komisji oraz opinii Komitetu ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W związku z tym zmiany wprowa
dzające nowe potencjalne skutki należy poddać decyzji 
Komisji. 

(6) Uwzględniwszy dużą ilość przypadków, w których 
zmiany dotyczą mało istotnych wyjątków odnoszących 
się do zasad wytyczania granic pomiędzy wspólnymi 
organizacjami rynków a rozwojem obszarów wiejskich, 
oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych 
Komisja powinna zaprzestać podejmowania decyzji 
w sprawie zmian dotyczących zmian odnoszących się 
do wyjątku, o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporzą
dzenia (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z powyższym tego 
rodzaju zmiany powinny zostać skreślone z wykazu 
w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. 

(7) Ze względu na reformę wspólnej organizacji rynków 
należy określić treść i kryteria biznes planów dotyczących 
wsparcia dla gospodarstw w fazie restrukturyzacji. 

(8) Po zniesieniu środka „wyłączenie spod uprawy” na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporzą
dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 
378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 ( 5 ) należy zmienić odpowiednio przepisy 
odnoszące się do tego środka.
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( 1 ) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 100. 
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(9) W celu ułatwienia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
w kontekście trwającego kryzysu gospodarczo-finanso
wego należy podnieść górny pułap dla płatności zalicz
kowych. 

(10) Ze względu na reformę wspólnej organizacji rynków 
ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 74/2009 należy 
odpowiednio zmienić przepisy dotyczące pomocy 
państwa w zakresie niektórych środków współfinansowa
nych przez EFRROW oraz dotyczące dodatkowego finan
sowania ze środków krajowych w celu objaśnienia 
zakresu ich zastosowania i uwzględnienia nowego środka 
dotyczącego gospodarstw w fazie restrukturyzacji. 

(11) Istnieje konieczność zdefiniowania terminu „istotne 
zmiany” w art. 78 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005. 

(12) Aby umożliwić monitorowanie działań powiązanych 
z priorytetami ustanowionymi w art. 16a rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, wskaźniki produktu i powiązane 
z nimi cele stanowiące element wspólnych ram monito
rowania i oceny, o których mowa w art. 80 tego rozpo
rządzenia, należy określić według rodzaju operacji. 

(13) Państwa członkowskie zobowiązane są do przedstawienia 
w zmienionych programach informacji na temat 
rodzajów operacji powiązanych z priorytetami, 
o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, ze wskazaniem, które z tych operacji 
dotyczą nowych środków, tj. środków, które nie zostały 
jeszcze zatwierdzone w ramach programu rozwoju 
obszarów wiejskich. Ponadto należy wykazać orienta
cyjny wkład EFRROW na lata 2010–2013. W tym celu 
należy zmienić załączniki do rozporządzenia (WE) nr 
1974/2006. 

(14) Aby zachować zgodność z datą, od której stosuje się 
rozporządzenie (WE) nr 74/2009, 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. 

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1974/2006. 

(16) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej
skich, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z wyłączeniem sektora mlecznego, jeśli wspólna 
organizacja rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpo 
średniego finansowanymi przez Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji (EFRG), wprowadza ograniczenia 
produkcji lub limity wsparcia wspólnotowego na poziomie 
indywidualnych rolników, gospodarstw lub zakładów prze
twórstwa, wówczas żadna inwestycja, która zwiększałaby 
produkcję ponad te ograniczenia i limity, nie uzyska 
wsparcia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”; 

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

Zmiany w krajowych planach strategicznych zgodnie z art. 
12a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 obejmują zmianę 
istotnych elementów, o których mowa w art. 11 ust. 3 tego 
rozporządzenia, powiązanych z priorytetami przewidzia
nymi w art. 16a ust. 1 tego rozporządzenia, a w szczegól
ności głównych celów określonych ilościowo. 

Krajowa strategia określa przybliżony i orientacyjny wkład 
EFRROW, o którym mowa w art. 69 ust. 5a rozporządze
nia (WE) nr 1698/2005, przydzielony każdemu 
z priorytetów, o których mowa w art. 16a ust. 1 tego 
rozporządzenia, w danym państwie członkowskim, oraz 
zawiera właściwe objaśnienia dotyczące przydziałów 
kwot.”; 

3) w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Treść programów rozwoju obszarów wiejskich, o której 
mowa w art. 16 i 16a rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, określa się zgodnie z załącznikiem II do niniej
szego rozporządzenia.”; 

4) w art. 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) litera d) otrzymuje brzmienie: 

„d) zmiany odnoszą się do pierwszego wdrożenia art. 
16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”; 

b) dodaje się literę w brzmieniu: 

„e) zmiana wprowadza dodatkowy potencjalny skutek, 
niewymieniony w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, powiązany z priorytetami, 
o których mowa w art. 16a tego rozporządzenia.”;
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5) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zmiany w programach wprowadzane przez państwa 
członkowskie, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), mogą 
obejmować zmiany finansowe dotyczące podziału wkładu 
między środkami w ramach osi, jak również zmiany niefi
nansowe dotyczące wprowadzenia nowych środków 
i rodzajów operacji, wycofania istniejących środków lub 
rodzajów operacji, zmian dotyczących wyjątku, o którym 
mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, 
lub informacji na temat środków występujących 
w programie oraz ich opisu.”; 

6) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 24a 

Plany biznesowe, o których mowa w art. 35a rozporządze
nia (WE) nr 1698/2005: 

a) opisują główne aspekty przewidzianej restrukturyzacji, 
w tym dywersyfikacji w kierunku działalności pozarol
niczej; 

b) określają szczegółowe cele.”; 

7) w art. 27 ust. 6 skreśla się akapit pierwszy; 

8) w art. 46 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Niniejszy artykuł stosuje się również do zobowiązań obję
tych zniesieniem środka wyłączenie spod uprawy z chwilą 
wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Na 
wniosek beneficjenta dopuszcza się dostosowanie tych 
zobowiązań również w przypadkach, dla których nie prze
widziano zmian.”; 

9) w art. 56 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się zdanie 
w brzmieniu: 

„W przypadku inwestycji, której pomoc przyznano na 
podstawie indywidualnej decyzji podjętej w 2009 r. lub 
w 2010 r., kwota zaliczek może zostać podniesiona do 
50 % pomocy publicznej związanej z tą inwestycją.”; 

10) artykuł 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą obej
mować płatności dokonywane przez państwa członkowskie 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nieobjęte zakresem 
art. 36 Traktatu na rzecz środków na podstawie art. 25, 
43–49 oraz 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
i operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 
28, 29, 30 i 35a tego rozporządzenia, lub dodatkowe 
finansowanie ze środków krajowych, nieobjęte zakresem 
art. 36 Traktatu, na rzecz środków na podstawie art. 25, 
27, 43–49 oraz 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
i operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 
28, 29, 30 i 35a tego rozporządzenia, jedynie jeżeli 
pomoc państwa została określona zgodnie z pkt 9 ppkt 
B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.”; 

11) w sekcji 4 „Monitorowanie i ocena” dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 59a 

Do celów art. 78 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
»istotne propozycje zmian« obejmują zmiany, w przypadku 
których Komisja ma obowiązek wydać decyzję oraz 
zmiany, o których mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozpo
rządzenia, z wyłączeniem zmian dotyczących wyjątku, 
o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, oraz informacji na temat środków występują
cych w programie i ich opisu.”; 

12) w art. 62 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku środków obejmujących rodzaje operacji 
określone na mocy art. 16a rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 wskaźniki produktu i cele indykatywne 
w zakresie wskaźników produktu zostają rozbite według 
rodzaju operacji.”; 

13) w art. 63 ust. 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, 
w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania systemu 
lub braku trwałego połączenia, państwo członkowskie 
może przekazać Komisji dokumenty w formie wydruku 
lub za pomocą właściwych środków komunikacji elektro
nicznej. O zamiarze przesłania dokumentów w formie 
wydruku lub za pomocą innych środków komunikacji elek
tronicznej należy wcześniej poinformować Komisję.”; 

14) załączniki I, II, VII i VIII zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Jednakże art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 
1 stycznia 2007 r. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 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) załącznik I otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Systemy wsparcia, o których mowa w art. 2 ust. 2 

— Owoce i warzywa (część II tytuł I rozdział IV sekcja IVa rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*)) 

— Wino (tytuł II rozdział I rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 (**)) 

— Tytoń (część II tytuł I rozdział IV sekcja V rozporządzenia (WE) nr 1234/2007) 

— Oliwa z oliwek (część II tytuł I rozdział IV sekcja IV rozporządzenia (WE) nr 1234/2007) 

— Chmiel (art. 68a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003) 

— Owce i kozy (art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (***)) 

— Pszczelarstwo (tytuł I rozdział IV sekcja VI rozporządzenia (WE) nr 1234/2007) 

— Cukier (rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 (****)) 

— Środki szczególne na rzecz rolnictwa w regionach najbardziej oddalonych (tytuł III rozporządzenia Rady (WE) nr 
247/2006) (*****) i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego (rozdział III rozporządzenia Rady (WE) nr 
1405/2006 (******)) 

— Płatności bezpośrednie (art. 41 ust. 3 i art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009) 

___________ 
(*) Dz.U. L 299 z 2.10.2007, s. 1. 

(**) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1. 
(***) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 

(****) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. 
(*****) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. 

(******) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.”; 

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 5.2 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„— potwierdzenie, że w odniesieniu do środków na podstawie art. 25, 43–49 i 52 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 i operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29, 30 i 35a tego rozporządzenia, 
które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, zapewnione zostało poszanowanie procedur dotyczących 
pomocy państwa i materialnych kryteriów zgodności, w szczególności pułapów pomocy dla całości wsparcia 
ze środków publicznych na mocy art. 87–89 Traktatu.”; 

b) punkt 5.3 otrzymuje brzmienie: 

„5.3. Informacje wymagane w odniesieniu do osi i środków 

Dla poniższych środków należy obowiązkowo dostarczyć określone informacje, w tym informacje na temat 
określonych rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005:”; 

c) punkt 5.3.1.4 otrzymuje brzmienie: 

„5.3.1.4. Ś r o d k i p r z e j ś c i o w e ”; 

d) dodaje się punkt 5.3.1.4.4 w brzmieniu: 

„5.3.1.4.4. G o s p o d a r s t w a r o l n e w f a z i e r e s t r u k t u r y z a c j i w w y n i k u r e f o r m y w s p ó l n e j 
o r g a n i z a c j i r y n k ó w 

— opis mających zastosowanie reform wspólnej organizacji rynków, 

— streszczenie wymogów biznesplanu, 

— kwota i czas trwania wsparcia.”;
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e) dodaje się punkt 5.3.6 w brzmieniu: 

„5.3.6. Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a tego rozporządzenia. 

Oś/środek Rodzaj operacji Potencjalne skutki 
»Istniejący« czy 
»nowy« rodzaj 

operacji 

Odniesienie do 
opisu rodzaju 

operacji w PROW 

Wskaźnik produktu 
– cel 

Oś 1: 
Środek 111 

… … 

Środek … … … 

Oś 2: 
Środek 211 

… … 

Środek … … … 

Oś 3: 
Środek 311 

… … 

Środek … 

Oś 4: 
Środek 411 

… … 

Środek … 

W kolumnie »istniejący czy nowy rodzaj operacji« wykazuje się, czy dany rodzaj operacji powiązanej z priorytetami, o których 
mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, był ujęty już w wersji PROW mającej zastosowanie na dzień 31 grudnia 
2008 r. W niniejszym kontekście modyfikacje istniejących rodzajów operacji również uważa się za »nowe rodzaje operacji«. ”; 

f) tabela 6.1. otrzymuje brzmienie: 

„6.1. Roczne wkłady EFRROW (w EUR) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiony nieobjęte celem Konwergencja 

Regiony konwergencji (*) 

Regiony najbardziej oddalone i mniejsze wyspy 
Morza Egejskiego (**) 

Dobrowolna modulacja (***) 

Dodatkowy wkład w przypadku Portugalii 

Dodatkowe fundusze na mocy art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – region 
nieobjęty celem Konwergencja 

Dodatkowe fundusze na mocy art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – region 
konwergencji (****) 

Ogółem 

(*) Dotyczy państw członkowskich posiadających regiony konwergencji. 
(**) Dotyczy państw członkowskich posiadających regiony najbardziej oddalone i mniejsze wyspy Morza Egejskiego. 

(***) Dotyczy państw członkowskich stosujących dobrowolną modulację zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 378/2007. 
(****) Dotyczy państw członkowskich otrzymujących dodatkowe fundusze, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia 

(WE) nr 1698/2005, które posiadają regiony konwergencji.”;
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g) przypis 1, którego odsyłacz znajduje się na końcu tytułu tabeli 6.2, otrzymuje brzmienie: 

„( 1 ) Tabelę 6.2 należy sporządzić osobno dla każdej podkwoty w ramach wkładu EFRROW wykazanej w jednym 
wierszu w tabeli 6.1.”; 

h) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„6.3. Budżet indykatywny powiązany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 za okres 
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3 lit. b)) do wysokości kwot, o których mowa 
w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 

Oś/środek Wkład EFRROW na lata 2010–2013 

Oś 1: 
Środek 111 

… 

Środek … … 

Oś 2: 
Środek 211 

… 

Środek … … 

Oś 3: 
Środek 311 

… 

Środek … 

Oś 4: 
Środek 411 

… 

Środek … 

Łącznie osie 1, 2, 3 i 4. …” 

i) w pkt 7 dodaje się kod w brzmieniu: 

„(144) Gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji w wyniku reformy wspólnej organizacji rynków”; 

j) w pkt 9 ppkt B akapit pierwszy zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„W odniesieniu do środków na podstawie art. 25, 27 (w przypadku ostatniego artykułu tylko w odniesieniu do 
dodatkowego finansowania krajowego, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005), art. 43–49 
i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, oraz operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29, 30 
i 35a tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, należy:”; 

3) w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 2 dodaje się akapity w brzmieniu: 

„Każde państwo członkowskie otrzymujące, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 74/2009, dodatkowe zasoby 
finansowe wynikające z modulacji dokonywanych na mocy tego rozporządzenia oraz, począwszy od 2011 r., 
kwoty niewykorzystanych funduszy, powinny, począwszy od 2011 r., dołączyć osobny rozdział zawierający 
przynajmniej te same analizy co analizy wymienione we wcześniejszym akapicie w zakresie operacji powiązanych 
z priorytetami, o których mowa w art. 16a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W odniesieniu do nowych 
państw członkowskich, z wyłączeniem Bułgarii i Rumunii, niniejszy obowiązek wchodzi w życie od 2014 r. 

Państwa członkowskie stosujące nowy środek »144 gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji« powinny przed
stawić swoje osiągnięcia w zakresie celów tego środka (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 100.”;
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b) dodaje się punkt 3a w brzmieniu: 

„3a. Realizacja finansowa programu w zakresie nowych operacji powiązanych z wyzwaniami, zawierająca dla 
każdego środka zestawienie wydatków dokonanych na rzecz beneficjentów od dnia 1 stycznia 2010 r. według 
rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, oraz 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 2010 do 
roku N 

Środek 111 … … 

Środek … 

Łącznie oś 1 … … 

Środek 211 … … 

Środek … 

Łącznie oś 2 … … 

Środek 311 … … 

Środek … 

Łącznie oś 3 … … 

Środek 411 … … 

Środek … 

Łącznie oś 4 … … 

Program łącznie … …” 

4) w załączniku VIII pkt II WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU dodaje się następujący wiersz na końcu wykazu 
dotyczącego osi 1: 

Kod Środek Wskaźniki produktu (*) 

„144 Gospodarstwa rolne w fazie restruk
turyzacji w wyniku reformy wspólnej 
organizacji rynków 

Liczba gospodarstw, które otrzymały 
wsparcie”
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