
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 639/2009 

z dnia 22 lipca 2009 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 
w odniesieniu do wsparcia specjalnego 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 68 ust. 7, art. 69 ust. 6 akapit pierwszy lit a), art. 69 
ust. 7 akapit czwarty, art. 71 ust. 6 akapit drugi, art. 71 ust. 10 
i art. 142 lit. c) i q), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozdział 5 tytułu III rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
przewiduje przyznawanie rolnikom wsparcia specjalnego. 
Należy określić szczegółowe zasady stosowania tego 
rozdziału. 

(2) Zgodnie z art. 68 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 wymagana jest zgodność między wsparciem 
specjalnym przyznawanym na mocy tego artykułu 
a innymi wspólnotowymi środkami wsparcia lub środ
kami finansowanymi w ramach pomocy państwa. 
Z myślą o właściwym zarządzaniu przedmiotowymi 
systemami należy zadbać, aby podobne środki nie otrzy
mywały podwójnego finansowania, korzystając jedno
cześnie ze wsparcia specjalnego i innych wspólnotowych 
systemów wsparcia. Ze względu na różnorodność możli
wych sposobów wykonania wsparcia specjalnego odpo
wiedzialność za zapewnienie spójności należy pozostawić 
w rękach państw członkowskich stosownie do decyzji, 
jakie podejmą one w celu wdrożenia środków wsparcia 
specjalnego, wedle ram ustanowionych rozporządzeniem 
(WE) nr 73/2009 oraz zgodnie z warunkami ustanowio
nymi w niniejszym rozporządzeniu. 

(3) Artykuły 71 ust. 10 i art. 140 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 przewidują, że państwa członkowskie szczegó 
łowo informują Komisję o środkach podjętych w celu 
wdrożenia w szczególności art. 68–72 wymienionego 
rozporządzenia. W związku z tym należy przewidzieć 
przepisy określające dokładny termin i treść tego rodzaju 
informacji, tak aby umożliwić Komisji monitorowanie 
wykonania przedmiotowych artykułów. 

(4) Ponieważ przestrzeganie przepisów prawa jest stałą 
powinnością rolników, wsparcie specjalne nie powinno 
stanowić wynagrodzenia za ich przestrzeganie. 

(5) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki 
rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy 
stanu środowiska. W celu pozostawienia państwom 
członkowskim wolnej ręki, przy jednoczesnym zapew
nieniu właściwego zarządzania środkami, obowiązek 
zdefiniowania określonych rodzajów gospodarki rolnej 
należy przypisać państwom członkowskim, przy czym 
przedmiotowe środki powinny jednak przewidywać 
znaczące i wymierne korzyści dla środowiska. 

(6) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
z tytułu poprawy jakości produktów rolnych. W celu 
wsparcia państw członkowskich należy ustanowić indy
katywny wykaz koniecznych do spełnienia warunków. 

(7) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
z tytułu poprawy sprzedaży produktów rolnych 
stosownie do art. 68 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, 
który zawiera wymóg, aby wsparcie to spełniało kryteria 
określone w art. 2–5 rozporządzenia Rady (WE) nr 
3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów 
rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich ( 2 ). 
Należy przewidzieć przepisy określające dokładną treść 
kwalifikowalnych środków oraz wskazujące obowiązu
jące przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 
z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych doty
czących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w 
krajach trzecich ( 3 ). 

(8) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
z tytułu stosowania zaostrzonych norm w zakresie 
dobrostanu zwierząt. W celu wypracowania zaostrzonych 
norm w zakresie dobrostanu zwierząt należy przewidzieć 
przepisy nakładające na państwa członkowskie odpowie
dzialność za ustanowienie systemu umożliwiającego 
ocenę planów przedłożonych przez wnioskodawców 
zamierzających uwzględnić szereg aspektów w zakresie 
dobrostanu zwierząt.
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(9) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (v) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
z tytułu określonych rodzajów działalności rolniczej 
wiążących się z dodatkowymi korzyściami rolno-środo
wiskowymi. Zgodnie z art. 68 ust. 2 lit. a) wsparcie 
może być przyznane w szczególności, jeżeli zostało 
ono zatwierdzone przez Komisję. W związku z tym 
należy przewidzieć przepisy określające szczegółowe 
ramy, których przestrzeganie będzie obowiązkiem 
państw członkowskich przy ustanawianiu kryteriów 
kwalifikowalności dla wsparcia. Należy również przewi
dzieć przepisy ustanawiające procedury informowania 
o środkach, ich oceny i zatwierdzania przez Komisję. 

(10) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
w formie ukierunkowanej na szczególne niedogodności, 
których doświadczają rolnicy w określonych sektorach na 
obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub 
środowiskowym lub – w tych samych sektorach – 
z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki 
rolnej. W celu pozostawienia inicjatywy państwom 
członkowskim, przy jednoczesnym zapewnieniu właści
wego zarządzania środkami, należy przewidzieć przepisy 
nakładające na państwa członkowskie odpowiedzialność 
za określenie obszarów i/lub rodzajów gospodarki rolnej 
kwalifikowalnych do wsparcia oraz za ustalenie właści
wego poziomu wsparcia. W celu uniknięcia zakłóceń 
rynku płatności nie powinny jednak opierać się na waha
niach cen rynkowych ani być równoważne z systemem 
płatności wyrównujących, w ramach którego państwa 
członkowskie wypłacają rolnikom wsparcie z krajowych 
środków rolnych w oparciu o różnicę pomiędzy ceną 
docelową a ceną na rynku krajowym. 

(11) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać na 
obszarach podlegających restrukturyzacji i/lub objętych 
programami rozwoju w celu zapobiegania porzucaniu 
gruntów i/lub w formie ukierunkowanej na szczególne 
niedogodności, których doświadczają rolnicy na 
tych obszarach. Należy przewidzieć przepisy, 
w szczególności w odniesieniu do ustanowienia kwot 
referencyjnych przypadających na kwalifikujących się do 
pomocy rolników, do przydziału uprawnień do płatności 
i sposobu obliczania wzrostu ich wartości, a także prze
pisy w odniesieniu do kontroli programów przez 
państwa członkowskie, które w interesie spójności 
powinny odpowiadać przepisom ustanowionym 
w odniesieniu do przydziału kwot z rezerw krajowych. 

(12) Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać 
w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw, zwierząt i roślin. Należy ustanowić minimalne 
ramy, w ramach których państwa członkowskie usta
nowią zgodnie z prawem krajowym zasady określające 
sposób przydziału wkładu finansowego na rzecz składek 
z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin w celu 
zapewnienia, aby wkład ten pozostał na odpowiednim 
poziomie, chroniąc jednocześnie interesy ludności wiej
skiej. 

(13) Artykuł 68 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
w bardzo szczegółowy sposób odnosi się do przyzna

wania wsparcia specjalnego, którego celem jest wyrów
nanie rolnikom niektórych strat gospodarczych poniesio
nych w przypadku chorób zwierząt lub roślin oraz incy
dentów środowiskowych poprzez wkład finansowy na 
rzecz funduszy wspólnego inwestowania. Należy usta
nowić minimalne ramy, w granicach których państwa 
członkowskie ustanowią zgodnie z prawem krajowym 
zasady określające sposób funkcjonowania wkładu finan
sowego na rzecz funduszy wspólnego inwestowania 
w celu zapewnienia, aby wkład ten pozostał na odpo
wiednim poziomie, chroniąc jednocześnie interesy 
ludności wiejskiej. 

(14) Kwoty, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009, wylicza Komisja zgodnie z ust. 
7 tego artykułu. Należy zatem przewidzieć przepisy usta
lające dla każdego państwa członkowskiego przedmio
towe kwoty oraz warunki obowiązujące w odniesieniu 
do zmian tych kwot dokonywanych przez Komisję. 

(15) W związku z faktem, iż niektóre przepisy w odniesieniu 
do wsparcia specjalnego przewidziane w art. 69 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wchodzą w życie 
z dniem 1 sierpnia 2009 r., odpowiadające im szczegó 
łowe zasady powinny wejść w życie w możliwie najszyb
szym terminie po ich przyjęciu. 

(16) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności 
Bezpośrednich, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

ZASADY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Definicje 

Na użytek niniejszego rozporządzenia: 

a) „środki wsparcia specjalnego” oznacza środki wykonawcze 
wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

b) „inne wspólnotowe instrumenty wsparcia” oznacza: 

(i) środki przewidziane w rozporządzeniach 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 ), (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 
2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków 
spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi 
specjalnościami ( 2 ), (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 
2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 
i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 
spożywczych ( 3 ), (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
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produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 2092/91 ( 1 ), (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organi
zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty
czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku) ( 2 ) i (WE) nr 
3/2008; oraz 

(ii) środki finansowane z Europejskiego Funduszu Rolni
czego Gwarancji na mocy art. 3 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 3 ), 
w tym środki weterynaryjne i środki z zakresu ochrony 
fitosanitarnej. 

Artykuł 2 

Kwalifikowalność do środków wsparcia specjalnego 

1. Państwa członkowskie ustanawiają kryteria kwalifikowal
ności do środków wsparcia specjalnego zgodnie z ramami okre 
ślonymi w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 i warunkami usta
nowionymi w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Państwa członkowskie wykonują niniejsze rozporządzenie, 
w szczególności ust. 1, zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz 
w sposób zapewniający równe traktowanie rolników 
i zapobiegający zakłócaniu rynku i konkurencji. 

Artykuł 3 

Spójność i kumulacja wsparcia 

1. Państwa członkowskie zapewniają spójność pomiędzy: 

a) środkami wsparcia specjalnego i środkami wdrażanymi na 
mocy innych wspólnotowych instrumentów wsparcia; 

b) poszczególnymi środkami wsparcia specjalnego; 

c) środkami wsparcia specjalnego i środkami finansowanymi 
w ramach pomocy państwa. 

Państwa członkowskie w szczególności dbają, aby środki 
wsparcia specjalnego nie zakłócały właściwego funkcjonowania 
środków wdrażanych na mocy innych wspólnotowych instru
mentów wsparcia lub środków finansowanych w ramach 
pomocy państwa. 

2. W przypadkach gdy wsparcie udzielane w ramach danego 
środka wsparcia specjalnego dostępne jest także w ramach 
środków wdrażanych na mocy innych wspólnotowych instru
mentów wsparcia lub na mocy innego środka wsparcia specjal
nego, państwa członkowskie dopilnowują, aby rolnik miał 

możliwość uzyskania wsparcia na dane działanie w ramach 
tylko jednego z tych środków. 

Artykuł 4 

Warunki środków wsparcia 

1. Środki wsparcia specjalnego nie wynagradzają za prze
strzeganie ustawowych obowiązków, a w szczególności 
wymogów podstawowych w zakresie zarządzania i norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określonych, 
odpowiednio, w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub innych wymogów, o których mowa w art. 39 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. 

2. W ramach środków wsparcia specjalnego nie finansuje się 
podatków. 

3. Państwa członkowskie dbają, aby wdrażane przez nie 
środki wsparcia specjalnego poddawały się weryfikacji i kontroli. 

Artykuł 5 

Przekazywanie informacji Komisji 

1. Państwa członkowskie informują Komisję o środkach 
wsparcia specjalnego, które zamierzają wdrożyć, do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy rok stosowania tych 
środków. 

Treść przedmiotowej informacji jest zgodna z częścią 
A załącznika I, z wyłączeniem środków wsparcia specjalnego 
dotyczących określonych rodzajów działalności rolniczej wiążą
cych się z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi, 
o których należy informować zgodnie z częścią B załącznika I. 

2. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich 
decyzjach podejmowanych zgodnie z art. 136 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 do dnia 1 sierpnia 2009 r. 

3. Państwa członkowskie informują Komisję każdego roku 
o płatnościach przyznanych rolnikom w ramach poszczegól
nych środków i sektorów do dnia 15 września roku następują
cego po roku, w odniesieniu do którego przyznano płatności. 

4. Roczne sprawozdanie z wdrażania art. 71 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, które państwa członkowskie przekazują 
Komisji, należy przesłać do dnia 15 września każdego roku 
i należy w nim zawrzeć informacje wymienione w załączniku 
II do niniejszego rozporządzenia. 

5. Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 
1 października 2012 r. sprawozdanie na temat środków 
wsparcia specjalnego wdrożonych w latach 2009, 2010 
i 2011, ich skutków, celów i wszelkich napotkanych trudności.
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ROZDZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Artykuł 6 

Określone rodzaje gospodarki rolnej, które mają znaczenie 
dla ochrony lub poprawy stanu środowiska 

Państwa członkowskie wskazują określone rodzaje gospodarki 
rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu 
środowiska, w przypadku których w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt 
(i) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przewidziano dodatkową 
płatność roczną. Te określone rodzaje gospodarki rolnej są 
źródłem znaczących i wymiernych korzyści dla środowiska. 

Artykuł 7 

Poprawa jakości produktów rolnych 

Dodatkowa płatność roczna z tytułu poprawy jakości 
produktów rolnych, przewidziana w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt 
(ii) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, może w szczególności 
umożliwiać rolnikom: 

a) spełnienie wymagań koniecznych do przystąpienia do wspól
notowych systemów jakości żywności wyszczególnionych 
w aktach prawnych wymienionych w art. 68 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i w rozporządzeniach 
Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. 
określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych 
i środków spożywczych ( 1 ), (WE) nr 1216/2007 z dnia 
18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 
w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będą
cych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ( 2 ), (WE) 
nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do 
produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( 3 ) oraz (WE) 
nr 114/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. ustanawiającym środki 
przejściowe dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 479/2008 w stosunku do odniesień do win o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficz
nym ( 4 ); lub 

b) przystępowanie do prywatnych lub krajowych systemów 
certyfikacji jakościowej żywności. 

Jeżeli środki wsparcia specjalnego przyznawane są w celu stoso
wania lit. b) w akapicie pierwszym, wymogi art. 22 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stoso
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ( 5 ) 
stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian. 

Artykuł 8 

Poprawa sprzedaży produktów rolnych 

1. Dodatkowa płatność roczna na rzecz rolników z tytułu 
poprawy sprzedaży produktów rolnych, przewidziana w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, zachęca 
rolników do poprawy sprzedaży własnych produktów rolnych 
poprzez promowanie i zapewnienie dostępu do lepszych infor
macji na temat jakości lub właściwości produktów lub też 
metod ich produkcji. 

2. Artykuły 4, 5 i 6 oraz załączniki I i II rozporządzenia 
(WE) nr 501/2008 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych 
zmian. 

Artykuł 9 

Stosowanie zaostrzonych norm w zakresie dobrostanu 
zwierząt 

1. Ustanawiając warunki kwalifikowalności w ramach 
wsparcia specjalnego dla rolników stosujących zaostrzone 
normy w zakresie dobrostanu zwierząt, przewidziane w art. 
68 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
państwa członkowskie uwzględniają w stosownych przypadkach 
następujące elementy: 

a) rodzaj gospodarki rolnej; 

b) wielkość gospodarstwa pod kątem gęstości obsady lub ilości 
zwierząt i siły roboczej; oraz 

c) obowiązujący system prowadzenia gospodarstwa. 

2. Stosowanie zaostrzonych norm w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt oznacza praktyki wykraczające poza wymogi mini
malne określone w obowiązującym prawodawstwie wspól
notowym i ustawodawstwie krajowym, w szczególności 
w aktach prawnych, o których mowa w pkt C załącznika II 
do rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Praktyki te mogą obej
mować zaostrzone normy, o których mowa w art. 27 ust. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. 

Artykuł 10 

Określone rodzaje działalności rolniczej wiążące się 
z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi 

1. Ustanawiając warunki kwalifikowalności w ramach 
wsparcia specjalnego dla rolników prowadzących określone 
rodzaje działalności rolniczej wiążące się z dodatkowymi korzy 
ściami rolno-środowiskowymi, przewidziane w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (v) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, państwa człon
kowskie uwzględniają w szczególności następujące elementy: 

a) cele środowiskowe w regionie, w którym stosowany będzie 
środek, oraz 

b) wszelkie wsparcie przyznane uprzednio w ramach innych 
wspólnotowych instrumentów wsparcia lub innych środków 
wsparcia specjalnego lub środków finansowanych w ramach 
pomocy państwa. 

2. Artykuł 27 ust. 2–6, 8, 9 i 13, art. 48 i 53 rozporzą
dzenia (WE) nr 1974/2006 stosuje się z uwzględnieniem 
niezbędnych zmian w odniesieniu do wsparcia specjalnego dla 
rolników prowadzących określone rodzaje działalności rolniczej 
wiążące się z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi.
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3. Komisja dokonuje oceny środków wsparcia specjalnego 
proponowanych dla rolników prowadzących określone rodzaje 
działalności rolniczej, wiążące się z dodatkowymi korzyściami 
rolno-środowiskowymi, zgłoszonych jej przez państwa człon
kowskie pod kątem zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009 oraz z niniejszym rozporządzeniem. 

Jeżeli Komisja uzna proponowane środki za zgodne, zatwierdza 
te środki zgodnie z art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 w ciągu czterech miesięcy od momentu otrzy
mania informacji przekazanej zgodnie z art. 5 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia. 

Jeżeli Komisja uzna, że proponowane środki nie są zgodne, 
nakazuje państwu członkowskiemu odpowiednią zmianę 
proponowanych środków i poinformowanie Komisji 
o wprowadzonych zmianach. Środki te zostają zatwierdzone, 
jeżeli Komisja uzna, że wprowadzono właściwe zmiany. 

Artykuł 11 

Szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy 
w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny, mięsa 

baraniego i koziego oraz w sektorze ryżu 

1. Ustanawiając warunki kwalifikowalności w ramach 
wsparcia specjalnego ukierunkowanego na szczególne niedo
godności, których doświadczają rolnicy w sektorze mleczarskim, 
wołowiny i cielęciny, mięsa baraniego i koziego oraz w sektorze 
ryżu na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym 
lub środowiskowym lub – w tych samych sektorach – 
z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej 
na mocy art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
państwa członkowskie określają, jakie obszary wrażliwe pod 
względem gospodarczym lub środowiskowym lub wrażliwe 
gospodarczo rodzaje gospodarki rolnej kwalifikują się do wspar
cia, uwzględniając w szczególności odpowiednią strukturę 
i warunki produkcji. 

2. Wsparcie specjalne nie opiera się na wahaniach cen rynko
wych ani nie jest równoważne z systemem płatności wyrównu
jących. 

Artykuł 12 

Obszary podlegające restrukturyzacji lub objęte 
programami rozwoju 

1. Warunki kwalifikowalności do środków wsparcia specjal
nego na obszarach podlegających restrukturyzacji lub objętych 
programami rozwoju w celu zapobiegania porzucaniu gruntów 
lub w formie ukierunkowanej na szczególne niedogodności, 
których doświadczają rolnicy na tych obszarach, przewidzia
nych w art. 68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
określają w szczególności: 

a) w jaki sposób należy ustanowić indywidualne kwoty referen
cyjne przypadające na kwalifikujących się do pomocy rolni
ków; oraz 

b) programy restrukturyzacji i/lub rozwoju i/lub warunki ich 
zatwierdzania. 

2. W przypadku gdy rolnik nieposiadający żadnych upraw
nień do płatności ubiega się o wsparcie, o którym mowa w ust. 

1, może on otrzymać liczbę uprawnień do płatności nie 
większą niż liczba hektarów, które posiada (własne lub dzierża
wione) w tym czasie. 

W przypadku gdy rolnik posiadający uprawnienia do płatności 
ubiega się o wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może on 
otrzymać liczbę uprawnień do płatności nie większą niż liczba 
hektarów, które posiada i w odniesieniu do których nie posiada 
żadnych uprawnień do płatności. 

Wartość jednostkowa każdego uprawnienia do płatności, które 
rolnik już posiada, może zostać zwiększona. 

Wartość każdego z uprawnień do płatności otrzymanego 
zgodnie z niniejszym ustępem, z wyłączeniem akapitu trze
ciego, oblicza się, dzieląc indywidualną kwotę referencyjną usta
nowioną przez państwo członkowskie przez ilość elementów, 
o których mowa w poprzednim akapicie. 

3. Zwiększenie kwoty na hektar w ramach systemu jednolitej 
płatności obszarowej, o której mowa w art. 131 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, oblicza się, dzieląc kwotę 
referencyjną danego rolnika przez liczbę kwalifikowalnych 
hektarów zadeklarowaną przez niego do płatności w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej. 

4. Państwa członkowskie dbają, aby z tytułu szczególnych 
niedogodności doświadczanych przez rolników w obszarach 
podlegających restrukturyzacji lub objętych programami 
rozwoju, w odniesieniu do których przyznaje się wsparcie 
specjalne, nie przysługiwały płatności w ramach jakiegokolwiek 
innego przepisu tych programów dotyczącego tego samego 
celu. 

Artykuł 13 

Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin 

1. Państwa członkowskie określają warunki, jakie muszą 
spełnić umowy, aby być kwalifikowalne do wsparcia specjal
nego w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw, 
zwierząt i roślin, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

2. Umowy określają: 

a) konkretne rodzaje ryzyka objęte ubezpieczeniem; 

b) konkretne straty gospodarcze objęte ochroną ubezpiecze
niową; oraz 

c) kwotę zapłaconej składki, z wyłączeniem podatków. 

3. Umowy obejmują maksymalnie jednoroczną produkcję. 
Jeżeli okres obowiązywania umowy przypada na dwa lata kalen
darzowe, państwa członkowskie dbają, aby w odniesieniu do tej 
samej umowy nie przyznano rekompensaty dwukrotnie. 

4. Państwa członkowskie przyjmują zasady stosowane w celu 
obliczenia poziomu zniszczeń średniej produkcji rocznej 
danego rolnika zgodnie z art. 70 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009. 

5. Rolnik informuje państwo członkowskie każdego roku 
o numerze zawartej polisy ubezpieczeniowej i przekazuje 
kopię umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki.
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Artykuł 14 

Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące chorób 
zwierząt i roślin oraz incydentów środowiskowych 

1. Zasady określone przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 71 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
w odniesieniu do funduszy wspólnego inwestowania kwalifiko
walnych do wkładu finansowego z tytułu chorób zwierząt 
i roślin oraz incydentów środowiskowych, o których mowa 
w art. 68 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia, obejmują 
w szczególności: 

a) warunki finansowania funduszu wspólnego inwestowania; 

b) przypadki chorób zwierząt i roślin lub incydentów środowi
skowych, które mogą skutkować wypłaceniem rekompensaty 
na rzecz rolników, w tym, we właściwych przypadkach, ich 
zakres geograficzny; 

c) kryteria oceny, czy dane wydarzenie skutkuje wypłatą 
rekompensaty na rzecz rolników; 

d) metody obliczania kosztów dodatkowych, które stanowią 
straty gospodarcze w rozumieniu art. 71 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

e) obliczenie kosztów administracyjnych, o których mowa 
w art. 71 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

f) wszelkie ograniczenia kosztów kwalifikowalnych do wkładu 
finansowego stosowane na mocy art. 71 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

g) procedurę akredytacji danego funduszu wspólnego inwesto
wania zgodnie z prawem krajowym; 

h) regulaminy; oraz 

i) audyty zgodności i zamknięcia rachunków, którym fundusz 
wspólnego inwestowania poddawany jest po uzyskaniu akre
dytacji. 

2. Jeżeli źródłem rekompensaty finansowej wypłacanej przez 
fundusz wspólnego inwestowania jest pożyczka komercyjna, 

minimalny i maksymalny okres jej trwania wynosi odpowiednio 
od 1 do 5 lat. 

3. Państwa członkowskie dbają, aby ludność wiejska na ich 
terytorium została poinformowana o: 

a) wszystkich akredytowanych funduszach wspólnego inwesto
wania; 

b) warunkach przystąpienia do poszczególnych funduszy 
wspólnego inwestowania; oraz 

c) sposobie finansowania funduszy wspólnego inwestowania. 

Artykuł 15 

Przepisy finansowe dotyczące środków wsparcia 
specjalnego 

1. Kwoty, o których mowa w art. 69 ust. 6 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009, określa załącznik III do niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Do celów art. 69 ust. 7 akapit czwarty rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia w dowolnym roku kalendarzowym od roku 2010 
zwrócić się o zmianę kwot, o których mowa w ust. 1 niniej
szego artykułu, jeżeli kwota wynikająca z zastosowania wyli
czenia przedstawionego w art. 69 ust. 7 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 za dany rok budżetowy 
różni się od kwoty ustalonej w załączniku III o ponad 20 %. 

Wszelkie zmienione kwoty przewidziane przez Komisję stosuje 
się od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
zwrócono się o ich zmianę. 

ROZDZIAŁ III 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 16 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

Treść informacji, które mają zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1 

CZĘŚĆ A 

W przypadku wszystkich środków wsparcia specjalnego, z wyłączeniem środków dotyczących określonych rodzajów 
działalności rolniczej, wiążących się z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi, zakres informacji obejmuje: 

— tytuł każdego środka z odniesieniem do odpowiedniego przepisu art. 68 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

— opis każdego środka, w tym przynajmniej: 

a) sektory, których dotyczy; 

b) czas trwania środka; 

c) cele środka; 

d) obowiązujące warunki kwalifikowalności; 

e) indykatywny poziom wsparcia dla środka; 

f) całkowitą kwotę ustaloną dla środka; 

g) informacje niezbędne przy ustalaniu powiązanych pułapów budżetowych; oraz 

h) źródło finansowania środka, 

— wszelkie istniejące środki obowiązujące na mocy innych wspólnotowych systemów wsparcia lub środków finanso
wanych w ramach pomocy państwa w tym samym obszarze lub sektorze jako środki wsparcia specjalnego oraz, 
w stosownych przypadkach, ich rozróżnienie, 

— w stosownych przypadkach opis: 

a) określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 73/2009; 

b) zaostrzonych norm w zakresie dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009; 

c) obszarów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym lub wrażliwych gospodarczo rodzajów 
gospodarki rolnej, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, a także obecnych 
poziomów produkcji, o których mowa w art. 68 ust. 3 tego rozporządzenia; 

d) programów restrukturyzacji lub rozwoju, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

CZĘŚĆ B 

W przypadku środków wsparcia specjalnego dotyczących określonych rodzajów działalności rolniczej, wiążących się 
z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi, zakres informacji obejmuje: 

— tytułu środka, 

— obszar geograficzny objęty środkiem, 

— opis proponowanego środka i oczekiwanych skutków dla środowiska w odniesieniu do priorytetów i potrzeb środo
wiskowych, oraz szczegółowych poddających się weryfikacji celów, 

— uzasadnienie interwencji, zakres i działania, wskaźniki, skwantyfikowane cele i, w stosownych przypadkach, benefi
cjentów, 

— kryteria i przepisy administracyjne stosowane w celu upewnienia się, że poszczególnym działaniom nie udziela się 
dodatkowo wsparcia w ramach innych wspólnotowych systemów wsparcia,
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— dowód, o którym mowa w art. 48 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006, umożliwiający Komisji kontrolę 
spójności i wiarygodności obliczeń, 

— szczegółowy opis sposobu wdrożenia na poziomie prawa krajowego minimalnych wymogów dotyczących stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich wymogów obowiązkowych, o których mowa w pkt 
5.3.2.1 części A załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006, 

— opis metody oraz założeń i parametrów agrotechnicznych (w tym opis wymogów wyjściowych określonych w art. 39 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, które są istotne dla każdego rodzaju zobowiązania) wykorzystanych jako 
punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających; a) dodatkowe koszty; i b) utracone dochody wynikające 
z podjętego zobowiązania; w stosownych przypadkach metoda ta uwzględnia również pomoc przyznaną na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009; w stosownych przypadkach metoda przeliczeniowa zastosowana przy innych 
jednostkach zgodnie z art. 27 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006, 

— kwoty wsparcia, 

— w stosownych przypadkach – informacje, o których mowa w pkt. 5.3.2.1.4 tiret piąte i szóste części A załącznika II 
do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. 

ZAŁĄCZNIK II 

Treść informacji, które maja zostać ujęte w rocznym sprawozdaniu na temat funduszy wspólnego 
inwestowania, o którym mowa w art. 5 ust. 4 

— Wykaz akredytowanych funduszy wspólnego inwestowania i liczba rolników należących do każdego z nich, 

— w stosownych przypadkach, koszty administracyjne poniesione z tytułu zakładania nowych funduszy wspólnego 
inwestowania, 

— źródło finansowania zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a) lub c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz, w stosownych 
przypadkach, kwota liniowego zmniejszenia i płatności, do których je zastosowano, 

— rodzaje rekompensowanych strat gospodarczych w podziale na akredytowane fundusze i na przyczyny zgodnie z art. 
71 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, 

— liczba rolników, którzy otrzymali rekompensaty w podziale na akredytowane fundusze według rodzajów strat 
gospodarczych i na przyczyny, zgodnie z art. 71 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, 

— wydatki poszczególnych funduszy akredytowanych w podziale na rodzaje strat gospodarczych, 

— wartość procentowa oraz kwoty płacone przez poszczególne fundusze w ramach wkładu finansowego, o którym 
mowa w art. 71 ust. 7 wymienionego rozporządzenia, oraz 

— wszelkie doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania środków wsparcia specjalnego dotyczące funduszy wspólnego 
inwestowania.
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ZAŁĄCZNIK III 

Kwoty, o których mowa w art. 15 ust. 1, obliczone na mocy art. 69 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 

(w mln EUR) 

Belgia 8,6 

Dania 15,8 

Niemcy 42,6 

Irlandia 23,9 

Grecja 74,3 

Hiszpania 144,4 

Francja 97,4 

Włochy 144,9 

Luksemburg 0,8 

Malta 0,1 

Niderlandy 31,7 

Austria 11,9 

Portugalia 21,7 

Finlandia 4,8 

Słowenia 2,4 

Szwecja 13,9 

Zjednoczone Królestwo 42,8
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