
ZAŁĄCZNIK VI 

Rozwój obszarów wiejskich (o którym mowa w artykule 35 ustęp 2 Aktu przystąpienia) 

TYMCZASOWE DODATKOWE ŚRODKI W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA CHORWACJI 

A. Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych w trakcie restrukturyzacji 

W ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020, w odnie
sieniu do Chorwacji, rolnikom przyznaje się – zgodnie z zasadami określonymi w artykule 34 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 – specjalne wsparcie dla gospodarstw rolnych niskotowarowych na podstawie wniosków zatwierdzonych 
do dnia 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem że w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich na 
okres programowania 2014–2020 nie zostaną przewidziane inne podobne środki ogólne ani wsparcia. 

B. Grupy producentów 

W ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020, w odnie
sieniu do Chorwacji, grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ w Chorwacji do dnia 
31 grudnia 2017 r., przyznaje się – zgodnie z zasadami określonymi w artykule 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 – specjalne wsparcie w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej takich grup, pod warunkiem 
że w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020 nie zostaną 
przewidziane inne podobne środki ogólne ani wsparcia. 

C. Program Leader 

W ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020, w odnie
sieniu do Chorwacji, minimalne wsparcie z EFRROW dla programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu 
Leader ustala się średnio na poziomie wynoszącym co najmniej połowę procentowej wartości środków przeznaczonych 
na pozostałe państwa członkowskie, o ile taki wymóg zostanie wprowadzony. 

D. Uzupełnienie płatności bezpośrednich 

1. Wsparcia można udzielić rolnikom kwalifikującym się do otrzymania uzupełniających krajowych płatności bezpośred
nich lub pomocy na podstawie artykułu 132 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

2. Wsparcie udzielone rolnikowi na lata 2014, 2015 i 2016 nie może być wyższe niż różnica pomiędzy: 

a) poziomem płatności bezpośrednich mający zastosowanie w Chorwacji za dany rok zgodnie z artykułem 121 
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, oraz 

b) 45 % poziomu płatności bezpośrednich mającym zastosowanie w odnośnym roku w Unii w kształcie na dzień 
30 kwietnia 2004 r. 

3. Wkład Unii we wsparcie udzielone w Chorwacji na podstawie niniejszej podsekcji D na lata 2014, 2015 i 2016 nie 
może być wyższy niż 20 % odnośnego całkowitego rocznego przydziału z EFRROW. 

4. Stawka wkładu Unii na rzecz uzupełnienia płatności bezpośrednich nie może przekraczać 80 %. 

E. Instrument pomocy przedakcesyjnej – rozwój obszarów wiejskich 

1. Chorwacja może nadal zaciągać lub podejmować zobowiązania na podstawie programu IPARD zgodnie z rozporzą
dzeniem Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) ( 1 ), do momentu gdy zacznie zaciągać lub podej
mować zobowiązania na podstawie stosownego rozporządzenia dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich. Chorwacja 
informuje Komisję o dniu, w którym zacznie zaciągać lub podejmować zobowiązania na podstawie stosownego 
rozporządzenia dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Komisja przyjmuje w tym celu niezbędne środki zgodnie z procedurą, o której mowa w artykule 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. W tym celu Komisję wspiera Komitet IPA, o którym mowa 
w artykule 14 ustęp 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006. 

F. Ocena ex post programu IPARD 

W odniesieniu do wdrażania programu IPARD w Chorwacji, w ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich na okres programowania 2014–2020 wydatki dotyczące oceny ex post programu IPARD przewidzianej w arty
kule 191 rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2007 mogą kwalifikować się w ramach pomocy technicznej.
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( 1 ) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.



G. Modernizacja gospodarstw rolnych 

W odniesieniu do Chorwacji, w ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programo
wania 2014–2020 maksymalna wysokość pomocy na modernizację gospodarstw wiejskich wynosi 75 % kwoty kwali
fikującej się inwestycji na rzecz wprowadzenia w życie dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego ( 1 ), przez 
maksymalny okres czterech lat od dnia przystąpienia, zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 i artykułem 5 ustęp 1 tej dyrektywy. 

H. Przestrzeganie norm 

W ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020, w odnie
sieniu do Chorwacji, wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku II do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009, mających zastosowanie w tym okresie programowania przestrzega się zgodnie z nastę
pującym harmonogramem: wymogi, o których mowa w pkt A załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2014 r.; wymogi, o których mowa w pkt B załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.; wymogi, 
o których mowa w pkt C załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. 

ZAŁĄCZNIK VII 

Szczególne zobowiązania podjęte przez Republikę Chorwacji podczas negocjacji akcesyjnych (o których mowa 
w artykule 36 ustęp 1 akapit drugi Aktu przystąpienia) 

1. Dalsza skuteczna realizacja strategii i planu działania dotyczących reformy sądownictwa. 

2. Dalsze zwiększanie niezależności, odpowiedzialności, bezstronności i profesjonalizmu wymiaru sprawiedliwości. 

3. Dalsze zwiększanie skuteczności wymiaru sprawiedliwości. 

4. Dalsze usprawnianie rozpatrywania krajowych spraw dotyczących zbrodni wojennych. 

5. Dalsze zapewnianie trwałych i konkretnych wyników dzięki skutecznym, efektywnym i bezstronnym dochodze
niom, ściganiu i orzeczeniom sądowym w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji na 
wszystkich szczeblach, w tym również korupcji na wysokim szczeblu, oraz w odniesieniu do sektorów szczególnie 
narażonych na występowanie tego zjawiska, takich jak sektor zamówień publicznych. 

6. Dalsze zwiększanie osiągnięć w zakresie wzmacniania środków zapobiegawczych stosowanych w walce z korupcją 
i zapobieganiu konfliktom interesów. 

7. Dalsze zwiększanie ochrony mniejszości, w tym poprzez skuteczne wdrożenie ustawy konstytucyjnej o prawach 
mniejszości narodowych (CARNM). 

8. Kontynuacja prac nad nierozstrzygniętymi kwestiami związanymi z powrotem uchodźców. 

9. Dalsza poprawa ochrony praw człowieka. 

10. Kontynuacja pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii.
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