
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach 
komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów 

Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym 

(2009/871/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 
17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakce
syjnej (IPA) ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 
z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedak
cesyjnej (IPA) ( 2 ), w szczególności jego art. 18 i 186, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich (zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”) ( 3 ), w szczególności jego art. 53c i art. 56 ust. 2, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó 
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowa
nego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (zwane 
dalej „zasadami wykonania”) ( 4 ), w szczególności jego art. 35, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 określa cele 
i główne zasady pomocy przedakcesyjnej na rzecz krajów 
kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących 
w okresie od 2007 r. do 2013 r. oraz nakłada na 
Komisję obowiązek realizacji tej pomocy. 

(2) Art. 11, 12, 13, 14, 18 i 186 rozporządzenia (WE) nr 
718/2007 dają Komisji możliwość przyznania krajowi 
będącemu beneficjentem uprawnień w zakresie zarzą
dzania komponentem V Instrumentu Pomocy Przedakce
syjnej – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich 
i określenia wymogów, które kraj ten musi w tym celu 
spełnić. 

(3) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 
Komisja i kraj będący beneficjentem zawierają umowę 
ramową w celu określenia i uzgodnienia zasad współ
pracy dotyczącej pomocy finansowej WE na rzecz kraju 
będącego beneficjentem. W razie konieczności umowa 
ramowa może zostać uzupełniona umową sektorową 
lub umowami sektorowymi, które zawierają postano
wienia szczegółowe dotyczące danego komponentu. 

(4) Aby kraj będący beneficjentem mógł otrzymać upraw
nienia w zakresie zarządzania, należy spełnić warunki 
określone w art. 53c i 56 ust. 2 rozporządzenia finan
sowego i w art. 35 zasad wykonania. 

(5) Umowa ramowa w sprawie zasad współpracy dotyczącej 
pomocy finansowej WE na rzecz Republiki Chorwacji 
w ramach realizacji pomocy z Instrumentu Pomocy Prze
dakcesyjnej (IPA) pomiędzy rządem Republiki Chorwacji 
i Komisją Wspólnot Europejskich została zawarta dnia 
17 grudnia 2007 r. 

(6) Program na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich Republiki Chorwacji realizowany w ramach IPA 
(zwany dalej „programem IPARD”) zatwierdzony decyzją 
Komisji C(2008) 690 z dnia 25 lutego 2008 r. zgodnie 
z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1085/2006 i z 
art. 184 rozporządzenia (WE) nr 718/2007 zawierał plan 
rocznych kwot wkładów Wspólnoty oraz umowę 
w sprawie finansowania. 

(7) Umowa sektorowa zawarta dnia 12 stycznia 2009 r. 
pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich, działającą 
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Europejskiej, a rządem 
Republiki Chorwacji, działającym w imieniu i na rzecz 
Republiki Chorwacji, stanowi uzupełnienie postanowień 
umowy ramowej, określające przepisy szczegółowe doty
czące wdrażania i realizacji Programu IPARD na rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki 
Chorwacji w ramach Instrumentu Pomocy Przedakce
syjnej (IPA). 

(8) Ostatnie zmiany do programu IPARD wprowadzono 
dnia 10 września 2009 r. na mocy decyzji Komisji 
C(2009) 6770.
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(9) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
718/2007 kraj będący beneficjentem zobowiązany jest 
do wyznaczenia podmiotów i instytucji odpowiedzial
nych za wdrażanie programu IPARD: właściwego urzęd
nika akredytującego, krajowego urzędnika zatwierdzają
cego, fundusz narodowy, instytucję zarządzającą, agencję 
IPARD oraz instytucję audytową. 

(10) Rząd Chorwacji powołał Dział Funduszu Narodowego, 
jednostkę organizacyjną skarbu państwa w ramach Minis
terstwa Finansów, działającą w charakterze funduszu 
narodowego i realizującą zadania i obowiązki zgodnie 
z załącznikiem I do umowy sektorowej. 

(11) Rząd Chorwacji powołał Dyrektoriat ds. Rynku 
i Wsparcia Strukturalnego w Rolnictwie, jednostkę orga
nizacyjną Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w charakterze agencji 
IPARD, która realizować będzie zadania i obowiązki 
zgodnie z załącznikiem I do umowy sektorowej. 

(12) Rząd Chorwacji powołał Dyrektoriat ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, instytucję zarządzającą programem 
Sapard/IPARD, w ramach Ministerstwa Rolnictwa, Rybo 
łówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w charakterze 
instytucji zarządzającej, która realizować będzie zadania 
i obowiązki zgodnie z załącznikiem I do umowy sekto
rowej. 

(13) Właściwy urzędnik akredytujący poinformował Komisję 
Europejską w dniu 12 listopada 2008 r. o akredytacji 
krajowego urzędnika zatwierdzającego i funduszu naro
dowego zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
718/2007. 

(14) Krajowy urzędnik zatwierdzający powiadomił Komisję 
Europejską w dniu 12 listopada 2008 r. o akredytacji 
struktur operacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie 
komponentem V IPA – Rozwój obszarów wiejskich i za 
jego wdrażanie, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 718/2007. 

(15) Dyrektoriat ds. Rynku i Wsparcia Strukturalnego 
w Rolnictwie, działający w charakterze agencji IPARD, 
oraz Dyrektoriat ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, insty
tucja zarządzająca programem Sapard/IPARD, działająca 
w charakterze instytucji zarządzającej, będą odpowie
dzialne za wdrażanie trzech zatwierdzonych przez krajo
wego urzędnika zatwierdzającego środków spośród 
siedmiu z programu IPARD: 101 „Inwestycje 
w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji 
i dostosowaniu do norm wspólnotowych”, 103 „Inwe
stycje w przetwórstwo i obrót produktami rolnymi 
i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji 
i dostosowaniu do norm wspólnotowych” oraz 301 
„Modernizacja i rozwój infrastruktury wiejskiej” zgodnie 
z opisem zawartym w programie. 

(16) Dnia 16 marca 2009 r. władze Chorwacji przekazały 
Komisji wykaz kwalifikujących się wydatków zgodnie 
z art. 32 ust. 3 umowy sektorowej. Komisja zatwierdziła 
ten wykaz w dniu 8 kwietnia 2009 r. 

(17) W celu uwzględnienia wymogów art. 19 ust. 1 umowy 
ramowej wydatki poniesione na mocy niniejszej decyzji 
są kwalifikowalne do współfinansowania wspólnotowego 
jedynie, jeżeli nie zostały poniesione przed datą decyzji 
o przyznaniu uprawnień w zakresie zarządzania, 
z wyłączeniem ogólnych kosztów, o których mowa 
w art. 172 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
718/2007. Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli są zgodne 
z zasadami należytego zarządzania finansami, 
w szczególności z zasadami gospodarności i opłacalności. 

(18) Rozporządzenie (WE) nr 718/2007 stanowi, że wymóg 
uprzedniego zatwierdzenia, o którym mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 718/2007, może być 
uchylony na podstawie przeprowadzanej osobno dla 
każdego przypadku analizy skutecznego funkcjonowania 
danego systemu zarządzania i kontroli, oraz przewiduje 
szczegółowe zasady przeprowadzania tego rodzaju 
analizy. 

(19) Zgodnie z art. 14 i 18 rozporządzenia (WE) nr 
718/2007, akredytacje, o których mowa w art. 11, 12 
i 13 rozporządzenia (WE) nr 718/2007, zostały poddane 
przeglądowi, a procedury i struktury odpowiednich 
podmiotów i instytucji, zgodnie z ich opisem we 
wniosku przekazanym krajowemu urzędnikowi zatwier
dzającemu, zostały poddane analizie, w tym poprzez 
kontrole na miejscu. 

(20) Kontrole w odniesieniu do środka 101 „Inwestycje 
w gospodarstwa rolne z myślą o ich restrukturyzacji 
i dostosowaniu do norm wspólnotowych” i do środka 
103 „Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami 
rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji 
i dostosowaniu do norm wspólnotowych” zostały 
jednakże przeprowadzone przez Komisję w oparciu 
o system, który choć sprawny, nie jest jeszcze stosowany 
w żadnym ze swoich istotnych elementów. 

(21) Choć instytucja audytowa nie uczestniczy bezpośrednio 
w niniejszej decyzji, jeszcze przed złożeniem do Komisji 
pakietu akredytacji wymaganego do przeniesienia upraw
nień w zakresie zarządzania przeprowadzono kontrole 
na miejscu w celu dokonania oceny jej gotowości do 
funkcjonowania jako niezależna operacyjnie instytucja 
audytowa. 

(22) Spełnienie przez Chorwację wymogów art. 56 ust. 2 
rozporządzenia finansowego i art. 11, 12 i 13 rozporzą
dzenia (WE) nr 718/2007 oceniono poprzez kontrole na 
miejscu.
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(23) Ocena ta wykazała, że Chorwacja spełnia przedmiotowe 
wymogi w odniesieniu do środków 101 i 103. Jednakże 
Dyrektoriat ds. Rynku i Wsparcia Strukturalnego 
w Rolnictwie, występujący w charakterze agencji IPARD, 
nie wdrożył jeszcze we właściwy sposób kryteriów akre
dytacyjnych niezbędnych do zadań, które ma on wyko
nywać w ramach realizacji środka 301 z programu dla 
Chorwacji. 

(24) Należy zatem, na zasadzie decentralizacji, znieść wymogi 
zatwierdzenia ex ante, o których mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 718/2007 i art. 165 rozporzą
dzenia finansowego oraz przyznać krajowemu urzędni
kowi zatwierdzającemu, funduszowi narodowemu, 
agencji IPARD i instytucji zarządzającej uprawnienia 
w zakresie zarządzania w odniesieniu do środków 101 
i 103 z programu dla Chorwacji, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Uprawnienia do zarządzania pomocą przewidziane 
w ramach IPA – komponent V Instrumentu Pomocy Przedak
cesyjnej (IPA) dotyczący Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich – przyznaje się właściwym instytucjom na warunkach 
określonych w niniejszej decyzji. 

2. Niniejszym znosi się wymóg zatwierdzenia ex ante przez 
Komisję działań w zakresie zarządzania, płatności i realizacji 
środka 101 „Inwestycje w gospodarstwa rolne z myślą o ich 
restrukturyzacji i dostosowaniu do norm wspólnotowych” oraz 
środka 103 „Inwestycje w przetwórstwo i obrót produktami 
rolnymi i rybołówstwa z myślą o ich restrukturyzacji 
i dostosowaniu do norm wspólnotowych” przez Republikę 
Chorwacji przewidziany w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 
718/2007. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się za pośrednictwem następujących 
struktur, podmiotów i instytucji wyznaczonych przez Republikę 
Chorwacji do zarządzania środkami 101 i 103 programu prze
widzianego w ramach IPA – komponent V: 

a) krajowy urzędnik zatwierdzający; 

b) fundusz narodowy; 

c) struktura operacyjna IPA – komponent V: 

— instytucja zarządzająca, 

— agencja IPARD. 

Artykuł 3 

1. Uprawnienia w zakresie zarządzania przyznaje się struk
turom, podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 2 niniej
szej decyzji. 

2. Władze krajowe przeprowadzają dalsze kontrole 
w odniesieniu do struktur, podmiotów i instytucji, o których 
mowa w art. 2 niniejszej decyzji, w celu zapewnienia prawid 
łowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli. 
Kontrole te przeprowadzane są przed przekazaniem pierwszej 
deklaracji wydatków wraz z wnioskiem o ich zwrot 
w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 1 ust. 2 
powyżej. 

Artykuł 4 

1. Wydatki poniesione przed datą przyjęcia niniejszej decyzji 
w żadnym wypadku nie są kwalifikowalne, z wyłączeniem ogól
nych kosztów, o których mowa w art. 172 ust. 3 lit. c) rozpo
rządzenia (WE) nr 718/2007. 

(2) Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli są zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami, w szczególności z zasadami 
gospodarności i opłacalności. 

Artykuł 5 

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek decyzji przyznających pomoc 
poszczególnym beneficjentom w ramach programu IPARD, 
zastosowanie mają zasady kwalifikowalności wydatków zapro
ponowane przez Chorwację w piśmie o numerze referencyjnym 
„Class: NP 018-04/09-01/106, nr ref.: 525-12-3-0472/09-2” 
z dnia 16 marca 2009 r., zarejestrowanym przez Komisję 
dnia 26 marca 2009 r. pod numerem 8151. 

Artykuł 6 

1. Komisja monitoruje przestrzeganie wymogów dotyczą
cych przyznania uprawnień w zakresie zarządzania zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 718/2007. 

2. Jeżeli w dowolnym momencie wykonywania niniejszej 
decyzji Komisja uzna, że wymogi wobec Republiki Chorwackiej 
na mocy niniejszej decyzji nie są przez nią spełniane, Komisja 
może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu przekaza
nych uprawnień w zakresie zarządzania. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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