
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1432/2004

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2366/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych
1998/1999–2003/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 2768/98 w sprawie programu pomocy dla

prywatnego składowania oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia
22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organi-
zacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5 i
12a,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1638/98 z dnia 20
lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 136/66/EWG w
sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłusz-
czów (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2366/98 (3) ustanowiło
szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy
produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach
gospodarczych 1998/1999–2003/2004, przewidzianego
w art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG.

(2) Zważywszy, iż rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organi-
zacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych, zmienia-
jące rozporządzenie (EWG) nr 827/68, zmienia art. 5
rozporządzenia nr 136/66/WE, należy rozszerzyć zakres
stosowania rozporządzenia (WE) nr 2366/98 na rok
gospodarczy 2004/2005 w celu utrzymania aktualnego
systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do tego
roku gospodarczego.

(3) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1638/98,
pomocą są objęte jedynie drzewa oliwne nasadzone
przed 1 maja 1998 r., drzewa oliwne pochodzące z
przekształcenia starych plantacji oraz drzewa oliwne
pochodzące z programu zatwierdzonego przez Komisję.
W odniesieniu do Cypru i Malty, terminem ustalonym

jest 31 grudnia 2001 r., w wyniku zmiany wprowa-
dzonej na mocy Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
Słowenii oraz Słowacji. W konsekwencji, należy przyjąć
przepisy określone w art. 4 tego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do plantatorów oliwek, art. 5 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2366/1998 przewiduje obowiązek
złożenia deklaracji dotyczących nowych nasadzeń, oraz
w odniesieniu do Państw Członkowskich, obowiązek
dostarczania Komisji informacji dotyczących tych nasa-
dzeń i stosowania kar wobec osób naruszających prze-
pisy. W odniesieniu do tych obowiązków, art. 5 usta-
nawia kalendarz określony w szczególności od daty
wejścia w życie rozporządzenia (EWG) nr 2366/1998
oraz od dnia 1 maja 1998 r., od którego nowe nasa-
dzenia wyłączone są z jakiegokolwiek systemu pomocy,
z wyjątkiem tych, które objęte są programem zatwier-
dzonym przez Komisję. W celu ułatwienia nowym
producenckim Państwom Członkowskim stosowania
przepisów art. 5 niniejszego rozporządzenia, mając na
uwadze termin ustalony dla Cypru i Malty, należy dosto-
sować niektóre terminy przewidziane w tym artykule.

(5) W celu obliczenia produkcji dodatkowych drzew oliw-
nych niekwalifikujących się do pomocy w roku gospo-
darczym 2003/2004, należy również zmienić art. 12a
rozporządzenia (WE) nr 2366/1998.

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2768/98 (4) przewiduje
szczególne warunki wprowadzenia, do 31 października
2004 r., programu dla prywatnego składowania oliwy z
oliwek, przewidzianego w art. 12a rozporządzenia
136/66/EWG.

(7) Mając na uwadze, iż program ten przewidziany jest na
rok gospodarczy 2004/2005, należy dostosować termin
określony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
2768/98.

(8) W konsekwencji należy zmienić rozporządzenia (WE) nr
2366/98 i (WE) nr 2768/98.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i
Tłuszczów,
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(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z
30.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 210 z 20.7.1998, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione roporządzeniem (WE) 865/2004.

(3) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1780/2003 (Dz.U. L 260 z
11.10.2003, str. 6).

(4) Dz.U. L 346 z 22.12.1998, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 763/2003 (Dz.U. L 109 z
1.5.2003, str. 12).



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2366/98 wprowadza się następujące
zmiany:

1) W tytule wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami
„2004/2005”.

2) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. W celu stworzenia bazy dla płatności pomocy
plantatorom oliwek w ramach wspólnej organizacji
rynku olejów i tłuszczów, obowiązującego od 1 listopada
2001 r., dodatkowe drzewa oliwne nasadzone po 1 maja
1998 r., z wyjątkiem Cypru i Malty, dla których usta-
lonym terminem jest 31 grudnia 2001 r., muszą być
zidentyfikowane geograficznie i włączone do krajowego
czy regionalnego programu zatwierdzonego przez
Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 38
rozporządzenia nr 136/66/EWG.”;

b) ustęp 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„2. Do celów art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1638/98,
»dodatkowe drzewo oliwne« oznacza drzewo oliwne
nasadzone po 1 maja 1998 r., z wyjątkiem Cypru i
Malty, dla których ustalonym terminem jest 31 grudnia
2001 r., inne niż drzewo oliwne nasadzone na miejscu
drzewa wyciętego po 1 maja 1998 r., z wyjątkiem Cypru
i Malty, dla których ustalonym terminem jest 31 grudnia
2001 r.”;

3) W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się następujący
akapit:

„Jednakże, dla Cypru, Malty i Słowenii, deklaracja okreś-
lona w akapicie pierwszym ma zostać złożona przed 1
grudnia 2004 r. i dotyczy ona nowych nasadzeń, od 1
listopada 1999 r. do 31 października 2004 r. dla Cypru i
Malty, oraz od 1 listopada 1995 r. do 31 października
2004 r. dla Słowenii. Deklaracji tej towarzyszą doku-
menty zgodne z wymogami Państwa Członkowskiego,
potwierdzające, że:

— wszystkie lub niektóre drzewa zostały nasadzone
przed 31 grudnia 2001 r. dla Cypru i Malty, oraz
przed 1 maja 1998 r. dla Słowenii,

— nasadzenia wraz wycięciem, określonym w akapicie
pierwszym tiret drugie, miały miejsce po 31 grudnia
2001 r. i przed 1 listopada 2004 r. dla Cypru i Malty,
oraz po 1 maja 1998 r. i przed 1 listopada 2004 r.
dla Słowenii.”

b) ustęp 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2. Od 1 listopada 1998 r., odnośni plantatorzy
oliwek składają najpierw deklarację zamiaru nasadzenia,
podając liczbę i lokalizację drzew oliwnych oraz, w
stosownych przypadkach, liczbę i lokalizację drzew oliw-
nych do wykarczowania lub wykarczowanych, ale
nieuzupełnionych po 1 maja 1998 r., z wyjątkiem
Cypru i Malty, dla których ustalonym terminem jest 31
grudnia 2001 r.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Państwa Członkowskie informują Komisję o środ-
kach przyjętych celem kontroli stosowania przepisów ust.
2 i 3 oraz stosowania kar wobec osób naruszających
przepisy do 31 października danego roku gospodarczego,
z wyjątkiem Cypru, Malty i Słowenii, dla których usta-
lonym terminem jest 30 czerwca 2005 r.”.

4) W art. 12a, dodaje się następujące akapity:

„Dla roku gospodarczego 2003/2004, oszacowanie
produkcji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia z dodatko-
wych drzew oliwnych, o którym mowa w akapicie pierw-
szym, określa się mnożąc przeciętny plon z dojrzałego
drzewa oliwnego, przez sumę:

— liczby dodatkowych drzew oliwnych nasadzonych od 1
maja do 31 października 1998 r., pomnożonej przez
0,90, oraz

— liczby dodatkowych drzew oliwnych nasadzonych od 1
listopada 1998 r. do 31 października 1999 r., pomno-
żonej przez 0,70, oraz

— liczby dodatkowych drzew oliwnych nasadzonych od 1
listopada 1999 r. do 31 października 2000 r., pomno-
żonej przez 0,35.

Przeciętny plon z dojrzałego drzewa oliwnego, na rok
gospodarczy 2003/2004, oblicza się dzieląc wyproduko-
waną ilość oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o której
mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), przez sumę:

— liczby uprawianych drzew oliwnych nasadzonych przed
dniem 1 maja 1998 r., oraz

— liczby uprawianych drzew oliwnych nasadzonych od 1
maja do 31 października 1998 r., pomnożonej przez
0,90, oraz
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— liczby uprawianych drzew oliwnych nasadzonych od 1
listopada 1998 r. do 31 października 1999 r., pomno-
żonej przez 0,70, oraz

— liczby uprawianych drzew oliwnych nasadzonych od 1
listopada 1999 r. do 31 października 2000 r., pomno-
żonej przez 0,35.”.

5) W art. 14 ust. 1 akapit drugi wyrazy „2003/2004” zastępuje
się wyrazami „2004/2005”.

6) W art. 27 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestry określone w ust. 1, z wyjątkiem bazy
danych graficznych, umożliwiają bezpośrednie i natych-
miastowe sprawdzenie danych z bieżącego roku, a także
z czterech wcześniejszych lat gospodarczych, z wyjątkiem
Cypru i Malty i Słowenii, dla których uwzględnia się
jedynie dane z roku gospodarczego 2004/2005.”

b) akapit czwarty zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla przeprowadzonych kontroli, w
szczególności w odniesieniu do kontroli przekrojowych
i podawanych wyników, rejestry zawierają archiwa
danych historycznych dostępnych w odniesieniu do lat
gospodarczych, wcześniejszych niż wskazane w pierw-
szym akapicie, oraz, najpóźniej od 31 października
2001 r., z wyjątkiem Cypru, Malty i Słowenii, dla których
terminem ustalonym jest 1 listopada 2004 r., informacje
zawarte w nich są:”.

7) Artykuł 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku braku dostatecznych dowodów lub w
przypadku wątpliwości Państwa Członkowskie przeprowa-
dzają kontrole na miejscu przed 1 listopada 1999 r. zgodnie
z art. 5 ust. 1, z wyjątkiem Cypru, Malty i Słowenii, dla
których terminem ustalonym jest 1 czerwca 2005 r.

Nasadzenie i karczowanie roślin od 1 maja do 31 paździer-
nika 1998 r., z wyjątkiem Cypru i Malty, dla których nasa-
dzenie i karczowanie przeprowadza się w okresie od 31
grudnia 2001 r. do 31 października 2004 r., ustala się na
podstawie wszelkich informacji dostarczonych przez planta-
torów, na żądanie właściwej agencji Państwa Członkow-
skiego, oraz na podstawie sytuacji na miejscu kontroli, w
szczególności dotyczącej wielkości drzew. Po przeprowa-
dzeniu wszystkich kontroli wątpliwości rozstrzygane są na
korzyść plantatorów.”

8) Artykuł 30 ust. 1 akapit drugi tiret trzecie otrzymuje
brzmienie:

„— 20% w latach 2000/2001–2004/2005.”

9) Artykuł 32 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Przed 1 stycznia lat gospodarczych 1999/2000–
2003/2004 oraz przed 1 czerwca roku gospodarczego
2004/2005 producenckie Państwa Członkowskie przedsta-
wiają skrócone sprawozdanie o ilości przeprowadzonych
kontroli w ramach art. 28, 29 i 30, o ilości przypadków,
w których potrzebne było dostosowanie, ze wskazaniem
odpowiednich informacji lub ilości, a także o nałożonych
lub rozważanych karach, wraz z krótką oceną mecha-
nizmów kontroli i napotkanych trudności.”

Artykuł 2

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2768/98 termin „31
października 2004 r.” zastępuje się terminem „31 października
2005 r.”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 10 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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