
ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz, o którym mowa w artykule 15 Aktu przystąpienia: dostosowania aktów przyjętych przez instytucje 

1. SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG 

32005 L 0036: dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uzna
wania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22): 

a) artykuł 23 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Bez uszczerbku dla art. 43(b), każde z państw członkowskich uznaje dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji lekarza, uprawniający do podejmowania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy 
poziom wykształcenia medycznego i lekarza specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza 
dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty i architekta, uzyskany 
przez obywateli państw członkowskich i wydany przez byłą Jugosławię, lub których kształcenie rozpoczęło się: 

a) w przypadku Słowenii – przed dniem 25 czerwca 1991 r. oraz 

b) w przypadku Chorwacji – przed dniem 8 października 1991 r., 

w przypadku gdy organy wymienionych państw członkowskich poświadczą, że taki dokument potwierdzający posia
danie kwalifikacji ma taką samą moc prawną na terytorium tych państw, jak dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji wydawane przez te organy, a w odniesieniu do architektów, jak dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji przyporządkowane tym państwom członkowskim w załączniku VI pkt 6, w odniesieniu do podejmowania 
i wykonywania działalności zawodowej lekarza posiadającego podstawowy poziom wykształcenia medycznego, lekarza 
specjalisty, pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, wyspecjalizowanego lekarza dentysty, 
lekarza weterynarii, położnej, farmaceuty w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2, oraz 
architekta w zakresie rodzajów działalności, o których mowa w art. 48. 

Do takiego poświadczenia musi zostać dołączone zaświadczenie wydane przez te same organy, stwierdzające, że dane 
osoby faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały danego rodzaju działalność przez co najmniej trzy kolejne lata 
w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.”; 

b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 43(b) 

Przepisy dotyczące praw nabytych w dziedzinie położnictwa nie mają zastosowania do następujących rodzajów 
kwalifikacji uzyskanych w Chorwacji przed 1 lipca 2013 r.: viša medicinska sestra ginekološko–opstetričkog smjera 
(starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii), medicinska sestra ginekološko-opstet
ričkog smjera (pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii), viša medicinska sestra primaljskog 
smjera (starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej), medicinska sestra primaljskog smjera 
(pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej), ginekološko-opstetrička primalja (położna wyspecja
lizowana w zakresie położnictwa i ginekologii) i primalja (położna).”. 

2. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

I. WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY 

32009 R 0207: rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1): 

artykuł 165 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od dnia przystąpienia Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, 
Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej »nowym państwem członkowskim« / »nowymi państwami 
członkowskimi«), wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony zgodnie z niniejszym rozporządze
niem przed dniami ich przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych państw członkowskich, tak aby wywierał 
taki sam skutek w całej Wspólnocie.”. 

II. DODATKOWE ŚWIADECTWA OCHRONNE 

1. 31996 R 1610: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczące 
stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz.U. L 198 z 8.8.1996, s. 30): 

a) w artykule 19a dodaje się literę w brzmieniu: 

„m) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze zezwolenie 
na wprowadzenie do obrotu jako środka ochrony roślin zostało uzyskane po dniu 1 stycznia 2003 r., można 
wydać świadectwo w Chorwacji, pod warunkiem że wniosek o to świadectwo został złożony w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia przystąpienia.”;
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b) artykuł 20 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dodatkowych świadectw ochronnych wydanych zgodnie 
z przepisami krajowymi Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, 
Słowenii i Słowacji przed dniem ich przystąpienia.”. 

2. 32009 R 0469: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące 
dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 1): 

a) w artykule 20 dodaje się literę w brzmieniu: 

„m) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego zostało uzyskane po dniu 1 stycznia 2003 r., można 
wydać świadectwo w Chorwacji, pod warunkiem że wniosek o to świadectwo został złożony w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia przystąpienia.”; 

b) artykuł 21 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dodatkowych świadectw ochronnych wydanych zgodnie 
z przepisami krajowymi Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, 
Słowenii i Słowacji przed dniem ich przystąpienia.”. 

III. WZORY WSPÓLNOTOWE 

32002 R 0006: rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych 
(Dz.U. L 3 z 5.1.2002, s. 1): 

artykuł 110a ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od dnia przystąpienia Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, 
Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej »nowym państwem członkowskim«/»nowymi państwami człon
kowskimi«), wspólnotowy wzór chroniony lub zgłoszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem ich 
przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych państw członkowskich, tak aby wywierał taki sam skutek 
w całej Wspólnocie.”. 

3. USŁUGI FINANSOWE 

32006 L 0048: dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, 
s. 1): 

w artykule 2 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„— w Chorwacji: »kreditne unije« oraz »Hrvatska banka za obnovu i razvitak«,”. 

4. ROLNICTWO 

1. 31991 R 1601: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiające ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych (Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1): 

w załączniku II po nazwie geograficznej „Nürnberger Glühwein” dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Samoborski bermet”. 

2. 32007 R 1234: rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1): 

a) w artykule 66 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4a. W przypadku Chorwacji ustanawia się specjalną rezerwę restrukturyzacyjną zgodnie z załącznikiem IX pkt 
2. Rezerwa ta zostanie uwolniona od dnia 1 kwietnia pierwszego roku stosowania kwot po przystąpieniu, w takim 
zakresie, w jakim w latach 2008–2012 w Chorwacji zmniejszy się wykorzystanie mleka i przetworów mlecznych 
na potrzeby gospodarstwa. 

Komisja decyduje o uwolnieniu rezerwy i jej podziału na kwotę dostaw i sprzedaży bezpośredniej zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2, na podstawie oceny sprawozdania przedłożonego przez Chorwację 
do dnia 31 grudnia 2013 r. W sprawozdaniu tym szczegółowo omówione zostaną wyniki i tendencje trwającego 
obecnie procesu restrukturyzacji w sektorze mleczarskim Chorwacji, a w szczególności przejście od produkcji na 
potrzeby gospodarstwa do produkcji rynkowej.”;
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b) w artykule 103k ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Chorwacji w roku budżetowym 2013. Chorwacja przedstawi Komisji 
projekt pięcioletniego programu wsparcia na okres programowania obejmujący lata 2014–2018.”; 

c) w załączniku III część II, punkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. „rafineria przemysłowa” oznacza zakład produkcyjny: 

— którego jedyną działalnością jest rafinacja surowego cukru trzcinowego pochodzącego z importu 

lub 

— który dokonał w roku gospodarczym 2004/2005 rafinacji surowego cukru trzcinowego pochodzącego 
z importu w ilości co najmniej 15 000 ton. Do celów niniejszego tiret, w przypadku Chorwacji mowa 
o roku gospodarczym 2007/2008.”; 

d) załącznik VI otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VI 

KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE 

począwszy od roku gospodarczego 2010/2011 

(w tonach) 

Państwa członkowskie lub 
regiony Cukier Izoglukoza Syrop inulinowy 

Belgia 676 235,0 114 580,2 0 

Bułgaria 0 89 198,0 

Republika Czeska 372 459,3 

Dania 372 383,0 

Niemcy 2 898 255,7 56 638,2 

Irlandia 0 

Grecja 158 702,0 0 

Hiszpania 498 480,2 53 810,2 

Francja 
(metropolitarna) 

3 004 811,15 0 

Francuskie departamenty 
zamorskie 

432 220,05 

Chorwacja 192 877,0 

Włochy 508 379,0 32 492,5 

Łotwa 0 

Litwa 90 252,0 

Węgry 105 420,0 220 265,8 

Niderlandy 804 888,0 0 0 

Austria 351 027,4 

Polska 1 405 608,1 42 861,4
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(w tonach) 

Państwa członkowskie lub 
regiony Cukier Izoglukoza Syrop inulinowy 

Portugalia 
(kontynentalna) 

0 12 500,0 

Region Autonomiczny 
Azorów 

9 953,0 

Rumunia 104 688,8 0 

Słowenia 0 

Słowacja 112 319,5 68 094,5 

Finlandia 80 999,0 0 

Szwecja 293 186,0 

Zjednoczone Królestwo 1 056 474,0 0 

OGÓŁEM 13 529 618,20 690 440,8 0”; 

e) w załączniku IX punkt 1 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Państwo członkowskie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Chorwacja 765 000 765 000”; 

f) w załączniku IX punkt 2 tabela otrzymuje brzmienie: 

„Państwo członkowskie Tony 

Bułgaria 39 180 

Chorwacja 15 000 

Rumunia 188 400”; 

g) w załączniku X po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 40,70”; 

h) w załączniku Xb dodaje się tabelę w brzmieniu: 

(w tysiącach EUR) 

„Rok budżetowy 2013 2014 2015 2016 począwszy od 2017 r. 

HR 0 11 885 11 885 11 885 10 832”; 

i) w dodatku do załącznika XIb punkt 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

„h) w Chorwacji: obszary uprawy winorośli położone w następujących subregionach: Moslavina, Prigorje-Bilogora, 
Plešivica, Pokuplje oraz Zagorje-Međimurje.”; 

j) w dodatku do załącznika XIb punkt 3 dodaje się literę w brzmieniu: 

„h) w Chorwacji: obszary uprawy winorośli położone w następujących subregionach: Hrvatsko Podunavlje oraz 
Slavonija.”;
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k) w dodatku do załącznika XIb punkt 4 dodaje się literę w brzmieniu: 

„g) w Chorwacji: obszary uprawy winorośli położone w następujących subregionach: Hrvatska Istra, Hrvatsko 
primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija oraz Srednja i Južna Dalmacija.”. 

3. 32008 R 0110: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16): 

a) w artykule 20 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Termin przedkładania dokumentacji technicznej, o którym mowa w ust. 1, ma także zastosowanie w odnie
sieniu do chorwackich oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III.”; 

b) w załączniku III punkt 9 dodaje się następujące oznaczenia geograficzne: 

„Hrvatska loza Chorwacja 

Hrvatska stara šljivovica Chorwacja 

Slavonska šljivovica Chorwacja”; 

c) w załączniku III punkt 32 dodaje się następujące oznaczenie geograficzne: 

„Hrvatski pelinkovac Chorwacja”; 

d) w załączniku III dodaje się punkt w brzmieniu: 

„39. Maraschino/ Marras
quino/ Maraskino; 

Zadarski maraschino Chorwacja”; 

e) w załączniku III w kategorii produktów „pozostałe napoje spirytusowe” dodaje się następujące oznaczenie geogra
ficzne: 

„Hrvatska travarica Chorwacja”. 

4. 32009 R 0073: 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 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16): 

a) artykuł 2 litera g) otrzymuje brzmienie: 

„g) »nowe państwa członkowskie« oznaczają Bułgarię, Republikę Czeską, Estonię, Chorwację, Cypr, Łotwę, Litwę, 
Węgry, Maltę, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację;”; 

b) w artykule 6 ustęp 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie inne niż nowe państwa członkowskie zapewniają, aby grunty, które były trwałymi 
użytkami zielonymi w dniu przewidzianym na złożenie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi. Nowe państwa członkowskie, oprócz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, zapewniają, aby 
grunty będące trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 maja 2004 r. pozostały trwałymi użytkami zielonymi. 
Bułgaria i Rumunia zapewniają, aby grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r., 
pozostały trwałymi użytkami zielonymi. Chorwacja zapewnia, aby grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi 
w dniu 1 lipca 2013 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi.”; 

c) artykuł 33 ustęp 1 litera b) podpunkt (iv) otrzymuje brzmienie: 

„(iv) zgodnie z art. 47 ust. 2, art. 57a i 59, art. 64 ust. 2 akapit trzeci, art. 65 i art. 68 ust. 4 lit. c).”; 

d) w artykule 51 ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Chorwacja może podjąć decyzję o skorzystaniu z możliwości przewidzianych w art. 52 i art. 53 ust. 1 niniej
szego rozporządzenia. O decyzji tej powiadamia Komisję do dnia 15 lipca 2013 r.”;
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e) w artykule 51 ustęp 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, w przypadku Chorwacji pułap ten jest określany na podstawie 
pułapów krajowych przedstawionych w art. 104 ust. 4 i art. 112 ust. 5 odpowiednio w odniesieniu do płatności 
z tytułu mięsa baraniego i koziego oraz w odniesieniu do płatności z tytułu wołowiny i cielęciny, o których mowa 
w art. 52 i 53, z uwzględnieniem harmonogramu wprowadzania płatności bezpośrednich określonego 
w art. 121.”; 

f) w artykule 52 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, Chorwacja może zatrzymać do 50 % kwoty wynikającej z pułapu, 
o którym mowa w art. 51 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, w celu dokonania, w ujęciu rocznym, 
dodatkowych płatności na rzecz rolników.”; 

g) w artykule 53 ustęp 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, Chorwacja może zatrzymać w całości lub w części kwotę 
wynikającą z pułapu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, w celu dokonania, 
w ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na rzecz rolników.”; 

h) tytuł rozdziału 3 w tytule III otrzymuje brzmienie: 

„Wdrożenie w nowych państwach członkowskich, które zastosowały system jednolitej płatności obszarowej, oraz 
w Chorwacji”; 

i) tytuł artykułu 55 otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadzenie systemu płatności jednolitej w państwach członkowskich, które zastosowały system jednolitej 
płatności obszarowej, oraz w Chorwacji”; 

j) w artykule 55 ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. O ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, niniejszy tytuł ma zastosowanie do nowych 
państw członkowskich, które zastosowały system jednolitej płatności obszarowej przewidziany w tytule V rozdział 
2, oraz do Chorwacji.”; 

k) w artykule 57 ustęp 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji zmniejszenie to nie przekracza 20 % rocznego pułapu, zgodnie z tabelą 3 zawartą 
w załączniku VIII.”; 

l) w artykule 57 ustęp 3 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Wykorzystanie rezerwy krajowej w Chorwacji jest uzależnione od zgody Komisji wydanej w drodze aktu wyko
nawczego, bez udziału komitetu, o którym mowa w art. 141. Komisja analizuje w szczególności kwestię istnienia 
jakiegokolwiek krajowego systemu płatności bezpośrednich mającego zastosowanie przed dniem przystąpienia 
oraz warunki, na jakich system ten jest stosowany. Do dnia 15 lipca 2013 r. Chorwacja prześle Komisji wniosek 
o zgodę na wykorzystanie rezerwy krajowej.”; 

m) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 57a 

Specjalna krajowa rezerwa na płatności dla rolników, których grunty oczyszczono z min w celu 
przywrócenia na nich działalności rolniczej w Chorwacji 

1. Chorwacja utworzy specjalną krajową rezerwę na płatności dla rolników, których grunty oczyszczono z min 
w celu przywrócenia na nich działalności rolniczej, która będzie wykorzystywana do celów przydzielania – 
w okresie dziesięciu lat po przystąpieniu, zgodnie z obiektywnymi kryteriami i w taki sposób, aby zapewnić 
równe traktowanie rolników oraz uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku i zakłóceń konkurencji – uprawnień do 
płatności dla rolników, których grunty oczyszczono z min w celu przywrócenia na nich działalności rolniczej. 

2. Grunty kwalifikujące się do uzyskania uprawnień do płatności na mocy niniejszego artykułu nie kwalifikują 
się do uzyskania uprawnień do płatności na mocy art. 59 i 61. 

3. Wartość uprawnień do płatności ustanowionych na mocy niniejszego artykułu nie przekracza wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych odpowiednio zgodnie z art. 59 i 61. 

4. Maksymalna kwota przydzielona na rzecz specjalnej krajowej rezerwy na płatności dla rolników, których 
grunty oczyszczono z min w celu przywrócenia na nich działalności rolniczej wynosi 9 600 000 EUR i jest objęta 
harmonogramem wprowadzania płatności bezpośrednich zawartym w art. 121. Maksymalne kwoty w poszczegól
nych latach są następujące:
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(w tysiącach EUR) 

Chorwacja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maksymalna kwota 
na rzecz specjalnej 
krajowej rezerwy na 
płatności dla rolni
ków, których grunty 
oczyszczono z min 
w celu przywrócenia 
na nich działalności 
rolniczej 

2 400 2 880 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720 7 680 8 640 9 600 

5. W pierwszym roku wdrażania systemu płatności jednolitej Chorwacja może przydzielić uprawnienia do 
płatności rolnikom z tytułu gruntów, które oczyszczono z min, zgłoszonych przez rolników we wnioskach 
o pomoc złożonych w pierwszym roku wdrażania systemu płatności jednolitej i przywróconych do działalności 
rolniczej między dniem 1 stycznia 2005 r. a dniem 31 grudnia 2012 r. 

6. W latach 2013–2022 uprawnienia do płatności przydziela się rolnikom z tytułu gruntów, które oczysz
czono z min, zgłoszonych przez rolników w danym roku, pod warunkiem że takie grunty zostały przywrócone 
do działalności rolniczej w poprzednim roku kalendarzowym i że Komisja została o nich powiadomiona zgodnie 
z ust. 9. 

7. Aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie unijnych środków finansowych, Komisja – zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 141 ust. 2 – dokonuje zmiany pułapu określonego w tabeli 3 zawartej w załączniku VIII, tak 
aby dodać do tego pułapu kwoty pochodzące ze specjalnej krajowej rezerwy na oczyszczanie z min przydzielone 
do dnia 31 grudnia 2022 r. 

8. Wszystkie grunty zgłoszone do celów niniejszego artykułu muszą być zgodne z definicją kwalifikującego się 
hektara przewidzianą w art. 34 ust. 2. 

9. Chorwacja zgłasza Komisji, do dnia 15 lipca 2013 r., powierzchnię gruntów kwalifikujących się zgodnie 
z ust. 5 i podaje zarówno powierzchnię gruntów kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z art. 59, jak i gruntów 
kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z art. 61. Powiadomienie to zawiera również informację na temat 
odpowiednich pul środków budżetowych i niewykorzystanych kwot. Począwszy od 2014 roku powiadomienie 
zawierające te same informacje przekazuje się Komisji nie później niż 31 stycznia każdego roku; obejmuje ono 
poprzedni rok kalendarzowy i wyszczególnia grunty przywrócone do działalności rolniczej i odpowiednie pule 
środków budżetowych. 

10. Wszystkie zaminowane i rozminowane grunty, z tytułu których rolnicy mogą otrzymywać uprawnienia do 
płatności ze specjalnej krajowej rezerwy na oczyszczanie z min, do dnia 31 grudnia 2012 r. zostają spisane 
w zintegrowanym systemie administracji i kontroli utworzonym zgodnie z tytułem II rozdział 4.”; 

n) w artykule 59 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 141 ust. 2, przyjmuje zasady wstępnego przydzielania 
uprawnień do płatności w Chorwacji.”; 

o) w artykule 61 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji daty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), to 30 czerwca 2011 r.”; 

p) w artykule 69 ustęp 1 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Do dnia przystąpienia Chorwacja może podjąć decyzję, aby od pierwszego roku wdrażania systemu płatności 
jednolitych przewidzianego w art. 59 ust. 2 wykorzystywać do 10 % pułapu krajowego, o którym mowa w art. 
40, zgodnie z tabelą 3 zawartą w załączniku VIII.”; 

q) w artykule 69 ustęp 9 akapit pierwszy, po literze a) dodaje się literę w brzmieniu: 

„aa) określonych dla roku 2022 w przypadku Chorwacji;”; 

r) artykuł 104 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Zastosowanie mają następujące pułapy krajowe: 

Państwa członkowskie Pułap krajowy 

Bułgaria 2 058 483 

Republika Czeska 66 733 

Dania 104 000 

Estonia 48 000 

Hiszpania 19 580 000 

Francja 7 842 000 

Chorwacja 542 651 

Cypr 472 401 

Łotwa 18 437 

Litwa 17 304 

Węgry 1 146 000 

Polska 335 880 

Portugalia 2 690 000 

Rumunia 5 880 620 

Słowenia 84 909 

Słowacja 305 756 

Finlandia 80 000 

Ogółem 41 273 174”; 

s) w artykule 112 ustęp 5 po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 105 270”; 

t) artykuł 121 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 121 

Wprowadzenie płatności bezpośrednich 

W nowych państwach członkowskich, oprócz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, płatności bezpośrednie wprowadza 
się zgodnie z następującym harmonogramem przyrostów wyrażonych jako odsetek mającego wówczas zastoso
wanie poziomu takich płatności w państwach członkowskich innych niż nowe państwa członkowskie: 

— 60 % w 2009 roku, 

— 70 % w 2010 roku, 

— 80 % w 2011 roku, 

— 90 % w 2012 roku, 

— 100 % od 2013 roku. 

W Bułgarii i Rumunii płatności bezpośrednie wprowadza się zgodnie z następującym harmonogramem przy
rostów wyrażonych jako odsetek mającego wówczas zastosowanie poziomu takich płatności w państwach człon
kowskich innych niż nowe państwa członkowskie: 

— 35 % w 2009 roku, 

— 40 % w 2010 roku,
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— 50 % w 2011 roku, 

— 60 % w 2012 roku, 

— 70 % w 2013 roku, 

— 80 % w 2014 roku, 

— 90 % w 2015 roku, 

— 100 % od 2016 roku. 

W Chorwacji płatności bezpośrednie wprowadza się zgodnie z następującym harmonogramem przyrostów wyra 
żonych jako odsetek mającego wówczas zastosowanie poziomu takich płatności w państwach członkowskich 
innych niż nowe państwa członkowskie: 

— 25 % w 2013 roku, 

— 30 % w 2014 roku, 

— 35 % w 2015 roku, 

— 40 % w 2016 roku, 

— 50 % w 2017 roku, 

— 60 % w 2018 roku, 

— 70 % w 2019 roku, 

— 80 % w 2020 roku, 

— 90 % w 2021 roku, 

— 100 % od 2022 roku.”; 

u) w artykule 132 ustęp 2, po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. a) i b) Chorwacja może uzupełniać płatności bezpośrednie do 
100 % poziomu mającego zastosowanie w państwach członkowskich innych niż nowe państwa członkowskie.”; 

v) w załączniku VII, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 100 1”; 

w) w załączniku VIII dodaje się tabelę w brzmieniu: 

„Tabela 3 (*) 

Państwo członkowskie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Chorwacja 93 250 111 900 130 550 149 200 186 500 223 800 261 100 298 400 335 700 373 000 

___________ 
(*) Pułapy obliczone z uwzględnieniem harmonogramu przyrostów przewidzianego w art. 121.”. 

5. RYBOŁÓWSTWO 

1. 32002 R 2371: rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrówno
ważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, 
s. 59): 

w załączniku I dodaje się następujące elementy:
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„11. WODY PRZYBRZEŻNE CHORWACJI (*) 

Obszar geograficzny Państwo członkowskie Gatunek Znaczenie lub szczegółowa 
charakterystyka 

12 mil ograniczone do obszaru 
morskiego podlegającego zwierz
chnictwu Chorwacji, na północ od 
równoleżnika 45°10' N wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Istrii, od 
zewnętrznej granicy wód terytorial
nych Chorwacji, gdzie równoleżnik 
ten styka się z zachodnim wybrzeżem 
Istrii (przylądek Grgatov rt Funtana) 

Słowenia Przydenne i małe 
gatunki pelagiczne, 
w tym sardynki i sardele 

100 ton dla maksymalnej 
liczby 25 statków rybac
kich, w tym 5 statków 
rybackich wyposażonych 
we włoki 

___________ 
(*) Wyżej wspomniany system ma zastosowanie od momentu pełnego wykonania orzeczenia arbitrażowego wynika

jącego z umowy o arbitraż między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Chorwacji, podpisanej 
w Sztokholmie w dniu 4 listopada 2009 r. 

12. WODY PRZYBRZEŻNE SŁOWENII (*) 

Obszar geograficzny Państwo członkowskie Gatunek Znaczenie lub szczegółowa 
charakterystyka 

12 mil ograniczone do obszaru 
morskiego podlegającego zwierz
chnictwu Słowenii, na północ od 
równoleżnika 45°10' N wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Istrii, od 
zewnętrznej granicy wód terytorial
nych Chorwacji, gdzie równoleżnik 
ten styka się z zachodnim wybrzeżem 
Istrii (przylądek Grgatov rt Funtana) 

Chorwacja Przydenne i małe 
gatunki pelagiczne, 
w tym sardynki i sardele 

100 ton dla maksymalnej 
liczby 25 statków rybac
kich, w tym 5 statków 
rybackich wyposażonych 
we włoki 

___________ 
(*) Wyżej wspomniany system ma zastosowanie od momentu pełnego wykonania orzeczenia arbitrażowego wynika

jącego z umowy o arbitraż między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Chorwacji, podpisanej 
w Sztokholmie w dniu 4 listopada 2009 r.”. 

2. 32006 R 1198: rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1): 

a) w artykule 27 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. EFR może uczestniczyć w finansowaniu systemu indywidualnych premii na rzecz rybaków, którzy będą 
korzystać z systemu dostępu do wód określonego w części 11 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, 
zmienionego Aktem przystąpienia Chorwacji. System może być stosowany wyłącznie w latach 2014–2015 lub – 
gdyby nastąpiło to wcześniej – do dnia pełnego wykonania orzeczenia arbitrażowego wynikającego z umowy 
o arbitraż między Rządem Republiki Słowenii a Rządem Republiki Chorwacji, podpisanej w Sztokholmie w dniu 
4 listopada 2009 r.”; 

b) artykuł 29 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 w regionach najbardziej oddalonych i w przypadku peryferyjnych wysp 
greckich oraz chorwackich wysp: Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo, pomoc może być przyznawana wszystkim 
przedsiębiorstwom.”; 

c) artykuł 35 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w regionach najbardziej oddalonych i w przypadku peryferyjnych wysp 
greckich oraz chorwackich wysp: Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo, pomoc może być przyznawana wszystkim 
przedsiębiorstwom.”; 

d) w artykule 53 ustęp 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

PL L 112/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012



„9. Jeżeli operacje finansowane z EFR dotyczą peryferyjnych wysp greckich, które znajdują się w gorszej sytuacji 
ze względu na swoje odległe położenie, oraz regionów najbardziej oddalonych, a także chorwackich wysp: Dugi 
otok, Vis, Mljet i Lastovo, pułap wkładu z EFR dla każdej osi priorytetowej podwyższa się o nie więcej niż 10 
punktów procentowych w regionach objętych celem Konwergencja oraz o nie więcej niż 35 punktów procento
wych w regionach nieobjętych celem Konwergencja.”; 

e) tabela w załączniku II lit. a) otrzymuje brzmienie: 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

„Regiony objęte celem 
Konwergencja oraz peryfe
ryjne wyspy greckie, 
a także chorwackie wyspy: 
Dugi otok, Vis, Mljet 
i Lastovo 

A ≤ 100 % 
B ≥ 0 % 

A ≤ 40 % 
B ≥ 60 % (*) (**) 

A ≤ 80 % 
B ≥ 20 % 

A ≤ 60 % 
B ≥ 40 % (***) 

Regiony nieobjęte celem 
Konwergencja 

A ≤ 100 % 
B ≥ 0 % 

A ≤ 40 % 
B ≥ 60 % (*) (**) 

A ≤ 60 % 
B ≥ 40 % 

A ≤ 40 % 
B ≥ 60 % (***) 

Regiony najbardziej odda
lone 

A ≤ 100 % 
B ≥ 0 % 

A ≤ 50 % 
B ≥ 50 % (*) (**) 

A ≤ 80 % 
B ≥ 20 % 

A ≤ 75 % 
B ≥ 25 % 

(*) W przypadku operacji, o których mowa w art. 25 ust. 3, wskaźniki (B) dla grupy 2 są podwyższane o 20 punktów 
procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio obniżane. 

(**) W przypadku operacji, o których mowa w art. 26 ust. 2 (inwestycje na statkach w rozumieniu art. 25 na rzecz statków 
rybackich służących do rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę), wskaźniki (B) dla grupy 2 mogą zostać obniżone o 20 
punktów procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio podwyższane. 

(***) W przypadku operacji, o których mowa w art. 29 i 35, podejmowanych przez przedsiębiorstwa nieobjęte zakresem definicji 
zawartej w art. 3 lit. f), zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót niższy niż 200 mln EUR, wskaźniki 
(B) są podwyższane o 30 punktów procentowych w regionach objętych celem Konwergencja, z wyjątkiem peryferyjnych 
wysp greckich, a także chorwackich wysp: Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo, a w regionach nieobjętych celem Konwergencja są 
podwyższane o 20 punktów procentowych. Wskaźniki (A) są odpowiednio obniżane.”; 

f) w załączniku II litera a) podtytuł „Grupa 2” akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W związku ze stosowaniem (*) i (**) w przypadku gdy EFR finansuje operacje, o których mowa w art. 25 ust. 3, 
na rzecz statków rybackich służących do rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę, wskaźniki (B) dla grupy 2 
będą: 

— dla regionów objętych celem Konwergencja, peryferyjnych wysp greckich i chorwackich wysp: Dugi otok, Vis, 
Mljet i Lastovo, oraz regionów nieobjętych celem Konwergencja – równe lub większe niż 60 punktów procen
towych (B ≥ 60 %), 

oraz 

— dla regionów najbardziej oddalonych – równe lub większe niż 50 punktów procentowych (B ≥ 50 %).”. 

6. PODATKI 

1. 32006 L 0112: dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1): 

w artykule 287 dodaje się punkt w brzmieniu: 

„(19) Chorwacja: 35 000 EUR.”. 

2. 32008 L 0118: dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12): 

artykuł 46 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Bez uszczerbku dla art. 32 państwa członkowskie, o których nie ma mowy w art. 2 ust. 2 akapity trzeci 
i czwarty dyrektywy 92/79/EWG, mogą – w przypadku papierosów, które można wwozić na ich terytorium bez 
płacenia dalszych podatków akcyzowych – od dnia 1 stycznia 2014 r. stosować ograniczenie ilościowe wyno
szące nie mniej niż 300 sztuk w odniesieniu do papierosów wwiezionych z państwa członkowskiego stosującego, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 akapity trzeci i czwarty tej dyrektywy, niższe podatki akcyzowe niż podatki wynikające 
z jej art. 2 ust. 2 akapit pierwszy.
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Państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 ust. 2 akapity trzeci i czwarty dyrektywy 92/79/EWG, które 
nakładają podatek akcyzowy w wysokości co najmniej 77 EUR za 1 000 papierosów, niezależnie od średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2014 r. mogą stosować ograniczenie ilościowe wynoszące 
nie mniej niż 300 sztuk w odniesieniu do papierosów wwiezionych na ich terytorium bez płacenia dalszych 
podatków akcyzowych z państwa członkowskiego stosującego niższy podatek akcyzowy zgodnie z art. 2 ust. 2 
akapit trzeci tej dyrektywy. 

Państwa członkowskie, które stosują ograniczenie ilościowe zgodnie z akapitami pierwszym i drugim niniejszego 
ustępu, informują o tym Komisję. Mogą one przeprowadzać niezbędne kontrole, pod warunkiem że kontrole te 
nie będą miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.”. 

7. POLITYKA REGIONALNA I KOORDYNACJA INSTRUMENTÓW STRUKTURALNYCH 

1. 32006 R 1083: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25): 

a) w artykule 15 ustęp 4 w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W odniesieniu do Chorwacji, dniem tej weryfikacji będzie 31 grudnia 2017 r.”; 

b) w artykule 18 ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. Dostępne zasoby przeznaczone na zobowiązania funduszy w okresie 2007–2013 wynoszą 
308 417 037 817 EUR według cen z 2004 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku I.”. 

c) artykuł 19 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 19 

Zasoby na cel Konwergencja 

Całkowite zasoby na cel Konwergencja wynoszą 81,56 % zasobów, o których mowa w art. 18 ust. 1 (tzn.: kwota 
251 529 800 379 EUR) i zostają rozdzielone między poszczególne komponenty w następujący sposób: 

a) 70,50 % (tj. kwota 177 324 921 223 EUR) na finansowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, z zastosowaniem 
do celów obliczenia indykatywnego podziału środków według państw członkowskich kryteriów: liczby kwali
fikowalnej ludności, zamożności regionu, zamożności kraju oraz stopy bezrobocia; 

b) 4,98 % (tzn.: kwota 12 521 289 405 EUR) na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1, z zastosowaniem do celów obliczenia indykatywnego podziału środków według państw 
członkowskich kryteriów: liczby kwalifikowalnej ludności, zamożności regionu, zamożności kraju oraz stopy 
bezrobocia; 

c) 23,23 % (tzn.: kwota 58 433 589 750 EUR) na finansowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2, z zastosowaniem 
do celów obliczenia indykatywnego podziału środków według państw członkowskich kryteriów: liczby ludno 
ści, zamożności kraju oraz powierzchni; 

d) 1,29 % (tzn.: kwota 3 250 000 000 EUR) na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia, o którym 
mowa w art. 8 ust. 3.”; 

d) w artykule 20 część wstępna otrzymuje brzmienie: 

„Całkowite zasoby na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wynoszą 15,93 % zasobów, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 (tzn.: kwota 49 127 784 318 EUR), i zostają rozdzielone między poszczególne komponenty 
w następujący sposób:”; 

e) w artykule 21, ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Całkowite zasoby na cel Europejska współpraca terytorialna wynoszą 2,52 % zasobów, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 (tzn.: kwota 7 759 453 120 EUR), i – z wyłączeniem kwoty, o której mowa w pkt 22 załącznika 
II – zostają rozdzielone między poszczególne komponenty w następujący sposób: 

a) 73,86 % (tzn.: kwota 5 583 386 893 EUR) na finansowanie współpracy transgranicznej, o której mowa w art. 
7 ust. 1, z zastosowaniem do celów obliczenia indykatywnego podziału środków według państw członkow
skich kryterium liczby kwalifikowalnej ludności;
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b) 20,95 % (tzn.: kwota 1 583 594 654 EUR) na finansowanie współpracy transnarodowej, o której mowa w art. 
7 ust. 2, z zastosowaniem do celów obliczenia indykatywnego podziału środków według państw członkow
skich kryterium liczby kwalifikowalnej ludności; 

c) 5,19 % (tzn.: kwota 392 471 574 EUR) na finansowanie współpracy międzyregionalnej, sieci współpracy 
i wymiany doświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 3. 

2. Wkład EFRR w programy transgraniczne i programy dotyczące basenów morskich w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, jak również w programy transgraniczne w ramach Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1085/2006 wynosi 817 691 234 EUR według wskazań 
każdego zainteresowanego państwa członkowskiego, która to kwota zostaje odliczona od ich alokacji na 
podstawie ust. 1 lit. a). Te wkłady EFRR nie podlegają realokacji między zainteresowane państwa członkowskie.”; 

f) w artykule 22 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego Chorwacja może rozdzielić swoją alokację finansową w ramach 
celu Europejska współpraca terytorialna pomiędzy trzy komponenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a)–c), 
z myślą o osiągnięciu wysokiego poziomu wydajności i uproszczenia.”; 

g) artykuł 23 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 23 

Zasoby przeznaczone na rezerwę wykonania 

Trzy procent zasobów, o których mowa w art. 19 lit. a) i b) oraz art. 20, może zostać alokowane przez państwa 
członkowskie, z wyjątkiem Chorwacji, zgodnie z art. 50.”; 

h) w artykule 28 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) w ustępie 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji narodowe strategiczne ramy odniesienia obejmują okres od dnia przystąpienia do 
dnia 31 grudnia 2013 r.”; 

(ii) w ustępie 2 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Chorwacja przekazuje Komisji swoje narodowe strategiczne ramy odniesienia w terminie trzech miesięcy od 
dnia przystąpienia.”; 

i) w artykule 29 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. Ustępy 1–4 nie mają zastosowania do Chorwacji.”; 

j) w artykule 32 ustęp 3 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji Komisja przyjmie decyzję zatwierdzającą program operacyjny, który ma być finanso
wany w okresie programowania 2007–2013, nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. Chorwacja uwzględni 
w tym programie operacyjnym wszelkie uwagi zgłoszone przez Komisję oraz przedłoży go Komisji nie później 
niż trzy miesiące od dnia przystąpienia.”; 

k) w artykule 33 ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji programy operacyjne przyjęte przed dniem przystąpienia mogą zostać poddane prze
glądowi jedynie w celu lepszego dostosowania do niniejszego rozporządzenia.”; 

l) w artykule 49 ustęp 3 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji ocena ex post programów operacyjnych zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 
2016 r.”; 

m) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 51a 

Artykuły 50 i 51 nie mają zastosowania do Chorwacji.”; 

n) artykuł 53 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Dla programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna, w których co najmniej 
jeden uczestnik należy do państwa członkowskiego, którego średni PKB na mieszkańca w okresie 2001–2003 
wynosił poniżej 85 % średniej UE–25 w tym samym okresie, lub dla takich programów, w których Chorwacja jest 
państwem uczestniczącym, wkład EFRR nie przekracza 85 % kwalifikowalnych wydatków. Dla wszystkich innych 
programów operacyjnych wkład EFRR nie przekracza 75 % kwalifikowalnych wydatków współfinansowanych 
z EFRR.”; 

o) w artykule 56 ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji wydatki są kwalifikowalne do wsparcia z funduszy pomiędzy początkową datą kwali
fikowalności wydatków, określoną zgodnie z instrumentami przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1085/2006, a dniem 31 grudnia 2016 r. Jednakże w przypadku programów operacyjnych przyjętych po przy
stąpieniu, wydatki są kwalifikowalne do wsparcia z funduszy od dnia przystąpienia, chyba że w decyzji w sprawie 
danego programu operacyjnego przewidziano późniejszą datę.”; 

p) w artykule 56 ustęp 3 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Niezależnie od szczególnych przepisów dotyczących kwalifikowalności zawartych w artykule 105a, kryteria 
ustalone przez komitet monitorujący dla programów operacyjnych dotyczących Chorwacji nie mają zastosowania 
do działań, w odniesieniu do których decyzję zatwierdzającą przyjęto przed dniem przystąpienia, i które stanowiły 
część instrumentów przyjętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1085/2006.”; 

q) w artykule 62 ustęp 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) w literze c) po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji instytucja audytowa programu operacyjnego przedkłada Komisji – w terminie trzech 
miesięcy od dnia przystąpienia – aktualizację rocznego planu pracy w zakresie audytów, o którym mowa 
w art. 29 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.”; 

(ii) w literze d) podpunkt (i) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji pierwsze roczne sprawozdanie audytowe, obejmujące okres od dnia 1 października 
2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. przedkładane jest do dnia 31 grudnia 2013 r. Kolejne sprawozdania, 
obejmujące okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 
30 czerwca 2015 r. i od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., przedkładane są Komisji – 
odpowiednio – do dnia 31 grudnia 2014 r., do dnia 31 grudnia 2015 r. i do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Informacje dotyczące audytów przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2016 r. zostają włączone do końcowego 
sprawozdania audytowego, stanowiącego uzupełnienie deklaracji zamknięcia, o której mowa w lit. e);”; 

(iii) w literze e) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji deklaracja zamknięcia, wraz z końcowym sprawozdaniem audytowym, przedkła
dana jest Komisji do dnia 31 marca 2018 r.”; 

r) w artykule 67 ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji instytucja zarządzająca przesyła końcowe sprawozdanie z realizacji programu operacyj
nego do dnia 31 marca 2018 r.”; 

s) w artykule 71 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Niezależnie od ust. 1, możliwie jak najszybciej po dniu przystąpienia, lub, nie później niż przed 
dokonaniem przez Komisję jakichkolwiek płatności, Chorwacja przedkłada Komisji opis systemów obejmujący 
elementy określone w lit. a) i b) tego ustępu.”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do Chorwacji. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 akapit pierwszy, 
uznaje się za przyjęte na tych samych warunkach co warunki określone w ust. 2 akapit pierwszy. Takie 
przyjęcie stanowi jednak warunek wstępny przyznania płatności zaliczkowej, o której mowa w art. 82.”;
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t) w artykule 75 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. W przypadku Chorwacji odpowiednie zobowiązania budżetowe w ramach EFRR, Funduszu Spójności 
i EFS za rok 2013 podejmowane są na podstawie decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 3, zanim Komisja 
podejmie jakąkolwiek decyzję w sprawie zmiany przyjętego programu operacyjnego. Decyzja, o której mowa 
w art. 28 ust. 3, stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 dla każdego zobowiązania budżetowego na rzecz Chorwacji.”; 

u) w artykule 78 ustęp 2 litera c) dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji zaliczki pokrywane są przez wydatki opłacone przez beneficjentów podczas realizacji 
projektu i są uzasadnione opłaconymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowo
dowej nie później niż trzy lata po roku dokonania płatności zaliczki lub w dniu 31 grudnia 2016 r., w zależności 
od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy; w przeciwnym przypadku następna deklaracja wydatków zostaje 
odpowiednio skorygowana.”; 

v) w artykule 82 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku Chorwacji, po przyjęciu sprawozdania, zgodnie z art. 71 ust. 2a, i po podjęciu odpowied
nich zobowiązań budżetowych, zgodnie z art. 75 ust. 1a, jednorazowa płatność zaliczkowa na okres 2007–2013 
zostaje wypłacona w jednej racie; będzie ona stanowić 30 % wkładu do programu operacyjnego z funduszy 
strukturalnych i 40 % wkładu z Funduszu Spójności.”; 

w) w artykule 89 ustęp 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji wniosek o płatność, zawierający dokumenty wymienione w lit. a) ppkt (i)–(iii), przesyła 
się do dnia 31 marca 2018 r.”; 

x) w artykule 93 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1–3 w odniesieniu do Chorwacji Komisja stosuje określony w ust. 1 
mechanizm anulowania zobowiązań zgodnie z następującym harmonogramem: 

(i) termin dla wszelkich otwartych zobowiązań z 2010 roku to 31 grudnia 2013 r.; 

(ii) termin dla wszelkich otwartych zobowiązań z 2011 roku to 31 grudnia 2014 r.; 

(iii) termin dla wszelkich otwartych zobowiązań z 2012 roku to 31 grudnia 2015 r.; 

(iv) jakakolwiek część zobowiązań z 2013 roku, która pozostaje otwarta na dzień 31 grudnia 2016 r., ulega 
automatycznemu anulowaniu, jeżeli Komisja nie otrzymała dopuszczalnego wniosku o płatność z tytułu tych 
zobowiązań do dnia 31 marca 2018 r.”; 

y) w artykule 95 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitów pierwszego i drugiego, w przypadku Chorwacji bieg terminów, o których 
mowa w art. 93 ust. 3a, ulega wstrzymaniu na warunkach określonych w akapicie pierwszym niniejszego artykułu 
odnoszących się do kwoty dotyczącej odnośnych operacji.”; 

z) w artykule 98 ustęp 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji uwolnione w ten sposób zasoby funduszy mogą być ponownie wykorzystane przez 
Chorwację do dnia 31 grudnia 2016 r.”; 

za) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 105a 

Przepisy szczególne związane z przystąpieniem Chorwacji 

1. Programy i duże projekty, które w dniu przystąpienia Chorwacji zostały zatwierdzone na mocy rozporzą
dzenia (WE) nr 1085/2006 i których realizacja nie została do tego dnia zakończona, uznaje się za zatwierdzone 
przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem programów zatwierdzonych w ramach kompo
nentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (WE) nr 1085/2006.
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Ponadto wyłączone są również następujące programy objęte komponentem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1085/2006: 

a) program współpracy transgranicznej w ramach IPA: »Adriatyk«; 

b) program transgraniczny »Chorwacja – Bośnia i Hercegowina«; 

c) program transgraniczny »Chorwacja – Czarnogóra«; 

d) program transgraniczny »Chorwacja – Serbia«. 

Bez uszczerbku dla ust. 2–7, do tych operacji i dużych projektów mają zastosowanie przepisy regulujące realizację 
operacji i dużych projektów zatwierdzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. 

2. Wszelkie procedury udzielania zamówień związane z operacjami w ramach programów lub związane 
z dużymi projektami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu przystąpienia były już przedmiotem zaproszenia 
do składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzone są zgodnie z zasadami 
określonymi w tym zaproszeniu do składania ofert. Nie stosuje się art. 165 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. 

Wszelkie procedury udzielania zamówień związane z operacjami w ramach programów lub związane z dużymi 
projektami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu przystąpienia nie były jeszcze przedmiotem zaproszenia do 
składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzone są zgodnie z Traktatami lub 
aktami przyjętymi na mocy Traktatów, a także zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia. 

Operacje inne niż te, o których mowa w akapitach pierwszym i drugim, oraz w odniesieniu do których wszczęto 
procedurę zaproszenia do składania wniosków zgodnie z art. 158 rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2007 lub 
w odniesieniu do których do właściwych organów złożono stosowne wnioski przed dniem przystąpienia i które 
mogły być zakontraktowane dopiero po tym dniu, są realizowane zgodnie z warunkami i zasadami kwalifiko
walności ogłoszonymi w stosownym zaproszeniu do składania wniosków lub uprzednio przekazanymi poten
cjalnym beneficjentom. 

3. Płatności dokonane przez Komisję w ramach programów, o których mowa w ust. 1, uznawane są za 
wsparcie z funduszy na mocy niniejszego rozporządzenia i księgowane na koncie najwcześniej otwartego zobo
wiązania, w tym zobowiązań w ramach IPA. 

Każda część zobowiązań podjętych przez Komisję w ramach programów, o których mowa w ust. 1, nadal otwarta 
w dniu przystąpienia, jest – od dnia przystąpienia – regulowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

4. W odniesieniu do operacji zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1085/2006, w przypadku 
których przed dniem przystąpienia udzielono zgody lub zostały podpisane odpowiednie umowy o udzielenie 
dotacji z beneficjentami końcowymi, zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 718/2007 lub w oparciu o to rozporządzenie nadal mają zastosowanie, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków, w odniesieniu do których Komisja podejmie decyzję na wniosek Chorwacji. 

Zasada dotycząca kwalifikowalności określona w akapicie pierwszym ma również zastosowanie do dużych 
projektów, o których mowa w ust. 1, w przypadku których przed dniem przystąpienia podpisano umowy 
dwustronne w sprawie projektu. 

5. W przypadku Chorwacji wszelkie odniesienia do funduszy, określonych w art. 1 akapit drugi, są rozumiane 
jako obejmujące również instrument pomocy przedakcesyjnej ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1085/2006. 

6. Szczególne terminy mające zastosowanie do Chorwacji stosują się również do następujących programów 
transgranicznych objętych komponentem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1085/2006, w których to programach Chorwacja jest państwem uczestniczącym: 

a) program transgraniczny »Węgry – Chorwacja«; oraz 

b) program transgraniczny »Słowenia – Chorwacja«. 

Szczególne terminy mające zastosowanie do Chorwacji na mocy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do 
programów operacyjnych objętych komponentem transnarodowym i międzyregionalnym w ramach celu Euro
pejska współpraca terytorialna, w których to programach Chorwacja jest państwem uczestniczącym.
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7. Jeżeli jakiekolwiek środki są niezbędne do ułatwienia przejścia Chorwacji z systemu obowiązującego przed 
przystąpieniem na system wynikający z zastosowania niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje wymagane środki.”. 

zb) załącznik I otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Roczny podział środków na zobowiązania w latach 2007–2013 

(o których mowa w art. 18) 

(w euro, ceny z 2004 r.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 718 037 817” 

zc) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

(i) w punkcie 5 dodaje się litery w brzmieniu: 

„c) w przypadku Chorwacji środki przeznaczone na finansowanie współpracy transgranicznej wyniosą 
7 028 744 EUR według cen z 2004 r.; 

d) w przypadku Chorwacji środki przeznaczone na finansowanie współpracy transnarodowej wyniosą 
1 874 332 EUR według cen z 2004 r.”; 

(ii) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„7a. W odniesieniu do Chorwacji maksymalny poziom przesunięć z funduszy wyniesie 3,5240 % jej PKB.”; 

(iii) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„9a. W odniesieniu do Chorwacji sporządzane przez Komisję obliczenia PKB będą oparte na statystykach 
i prognozach opublikowanych w maju 2011 roku.”; 

zd) załącznik III otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK III 

Pułapy mające zastosowanie do poziomów współfinansowania 

(o których mowa w art. 53) 

Kryteria Państwa członkowskie 
EFRR i EFS 

Wielkość procentowa 
kwalifikowalnych wydatków 

Fundusz Spójności 

Wielkość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
wydatków 

1. Państwa członkowskie, 
których średni PKB na 
mieszkańca w latach 
2001–2003 wyniósł poniżej 
85 % średniej UE–25 w tym 
samym okresie 

Bułgaria, Republika Czeska, 
Estonia, Grecja, Chorwacja, 
Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, 
Malta, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowenia i Słowa
cja 

85 % dla celów Konwer
gencja oraz Konkurencyj
ność regionalna i zatrudnie
nie 

85 % 

2. Państwa członkowskie inne 
niż określone w pkt 1, 
kwalifikujące się do systemu 
przejściowego Funduszu 
Spójności na dzień 
1 stycznia 2007 r. 

Hiszpania 80 % dla celu Konwer
gencja w regionach obję
tych mechanizmem 
phasing-in w ramach celu 
Konkurencyjność regio
nalna i zatrudnienie 

50 % dla celu Konkuren
cyjność regionalna i zatrud
nienie w regionach 
nieobjętych mechanizmem 
phasing-in 

85 %
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Kryteria Państwa członkowskie 
EFRR i EFS 

Wielkość procentowa 
kwalifikowalnych wydatków 

Fundusz Spójności 

Wielkość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
wydatków 

3. Państwa członkowskie inne 
niż określone w pkt 1 i 2 

Belgia, Dania, Niemcy, Fran
cja, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Niderlandy, 
Austria, Finlandia, Szwecja 
i Zjednoczone Królestwo 

75 % dla celu Konwergen
cja 

— 

4. Państwa członkowskie inne 
niż wymienione w pkt 1 i 2 

Belgia, Dania, Niemcy, Fran
cja, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Niderlandy, 
Austria, Finlandia, Szwecja 
i Zjednoczone Królestwo 

50 % dla celu Konkuren
cyjność regionalna i zatrud
nienie 

— 

5. Regiony najbardziej odda
lone, o których mowa 
w art. 349 TFUE, korzysta
jące z dodatkowych 
środków dla tych regionów 
przewidzianych w pkt 20 
załącznika II 

Hiszpania, Francja i Portuga
lia 

50 % — 

6. Regiony najbardziej odda
lone, o których mowa 
w art. 349 TFUE 

Hiszpania, Francja i Portuga
lia 

85 % dla celów Konwer
gencja i Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie 

—” 

2. 32006 R 1084: rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79): 

dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Przepisy szczególne związane z przystąpieniem Chorwacji 

1. Środki, które w dniu przystąpienia Chorwacji były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie przyznania 
pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (*) oraz których wdrożenie nie zostało zakończone przed tą 
datą, są uznawane za zatwierdzone przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Bez uszczerbku dla ust. 2–5, do środków, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, mają 
zastosowanie przepisy regulujące wdrażanie działań zatwierdzonych na mocy niniejszego rozporządzenia 
i rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

2. Wszelkie procedury udzielania zamówień związane ze środkami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu 
przystąpienia były już przedmiotem zaproszenia do składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w tym zaproszeniu do składania ofert. Nie ma 
zastosowania art. 165 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (**). 

Wszelkie procedury udzielania zamówień związane ze środkami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu 
przystąpienia nie były jeszcze przedmiotem zaproszenia do składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej, prowadzone są zgodnie z Traktatami lub aktami przyjętymi na mocy Traktatów oraz 
zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

3. Płatności dokonane przez Komisję w ramach środków, o których mowa w ust. 1, uznawane są za wsparcie 
z funduszy na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Płatności dokonane przez Komisję w ramach środków, o których mowa w ust. 1, są księgowane na koncie 
najwcześniej otwartego zobowiązania podjętego w pierwszej kolejności na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1267/1999, a następnie na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
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Warunki dotyczące płatności przejściowych lub salda końcowego są takie same jak warunki określone 

w art. D ust. 2 lit. b)–d) i ust. 3–5 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94. 

4. W przypadku środków, o których mowa w ust. 1, zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 lub zasady specjalnie ustanowione w stosownych umowach w sprawie 
finansowania nadal mają zastosowanie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, w odniesieniu do 
których Komisja podejmie decyzję na wniosek Chorwacji. 

5. Jeżeli jakiekolwiek środki są niezbędne do ułatwienia przejścia Chorwacji z systemu obowiązującego przed 
przystąpieniem na system wynikający z zastosowania niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje niezbędne środki. 

___________ 
(*) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 73. 

(**) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.”. 

8. ŚRODOWISKO 

1. 32003 L 0087: dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustana
wiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32): 

a) w artykule 9 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W związku z przystąpieniem Chorwacji liczba wydawanych w całej Wspólnocie uprawnień zostanie zwiększona 
jedynie o liczbę uprawnień, które Chorwacja sprzeda na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 1”; 

b) w załączniku IIa po pozycji dotyczącej Hiszpanii dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 26 %”. 

2. 32009 D 0406: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu 
realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s. 136.): 

w załączniku II po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 11 %”.
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