
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1767/2004

z dnia 13 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w
sektorze rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności
jego art. 6 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2318/2001 ustanawia-
jące szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organi-
zacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakul-
tury (2) zawiera szczegółowe kryteria dotyczące uzna-
wania organizacji producentów zatwierdzonych w
jednym z Państw Członkowskich. Zakres powyższych
kryteriów jest niewystarczający, aby mógł obejmować
uznawanie organizacji producentów zatwierdzonych w
poszczególnych Państwach Członkowskich.

(2) Konieczne jest ustanowienie warunków i procedur,
zgodnie z którymi Państwa Członkowskie mogą zatwier-
dzać lub wycofywać zatwierdzenie w stosunku do zrze-
szeń organizacji producentów uznanych w innych
Państwach Członkowskich w sposób pozwalający na
zagwarantowanie konsekwentnego stosowania zasad
rządzących wspólną organizacją rynków produktów
sektora rybołówstwa i akwakultury.

(3) Tworzenie zrzeszeń organizacji producentów uznawa-
nych w różnych Państwach Członkowskich może się
przyczynić do osiągnięcia celu ogólnego, jakim jest racjo-
nalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów objętych
wspólną polityką rybołówstwa oraz zapewnienie długo-
terminowej żywotności sektora rybołówstwa.

(4) Wspólnotowe zasady w zakresie konkurencji mają zasto-
sowanie w odniesieniu do produkcji i obrotu produktami
rybołówstwa, jeżeli ich stosowanie nie odbywa się ze
szkodą dla sformułowanych w wyraźny sposób zasad
ustanawiających wspólną organizację rynku produktów
rybołówstwa i akwakultury oraz nie zagraża osiągnięciu
celów wspólnej polityki rybołówstwa.

(5) Przepisy dotyczące rozszerzenia zasad wprowadzonych
przez organizację producentów na podmioty niebędące
członkami, ustanowione w art. 7 i art. 8 rozporządzenia
(WE) nr 104/2000, nie mają zastosowania do zrzeszenia
organizacji producentów zatwierdzonego w innym
Państwie Członkowskim.

(6) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
2318/2001 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów
Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2318/2001 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) W tytule tekst „ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie
uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa
i akwakultury” zastępuje się następującym tekstem:

„ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania orga-
nizacji i zrzeszeń producentów w sektorze rybołówstwa i
akwakultury”:

2) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1. Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie
organizacji producentów uznane w tym Państwie Członkow-
skim wyłącznie, jeżeli:

a) reprezentuje ono minimalną proporcję całkowitej liczby
organizacji producentów uznanych przez dane Państwo
Członkowskie w danej branży oraz

b) wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrze-
szenie stanowi co najmniej 20% wartości produkcji
krajowej w danej branży.

2. Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie
organizacji producentów uznane w innym Państwie Człon-
kowskim wyłącznie, jeżeli:

a) oficjalna siedziba główna zrzeszenia mieści się na tery-
torium tego Państwa Członkowskiego;

b) wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrze-
szenie przedstawia sobą minimalną proporcję produkcji
danego produktu rybołówstwa w danym rejonie;

c) organizacje producentów tworzące zrzeszenie zajmują
się połowem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu
handlowego wspólnie wykorzystywanych zasobów poło-
wowych; oraz
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d) zrzeszenie realizuje swoje zadania bez uszczerbku dla
przepisów określających rozdział możliwości połowo-
wych pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie z art.
20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównowa-
żonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach
Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1).

3. Państwa Członkowskie, na których terytorium mieści
się oficjalna siedziba główna zrzeszenia, we współpracy z
innymi zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, usta-
nawiają współpracę administracyjną niezbędną do zagwaran-
towania przestrzegania warunków uznawania oraz realizacji
kontroli działalności zrzeszenia. Wyżej wspomniana współ-
praca administracyjna obejmuje również wycofanie uznania.

4. Zrzeszenie organizacji producentów nie może mieć
dominującej pozycji na danym rynku, o ile nie jest to
konieczne dla realizacji celów art. 33 Traktatu.

5. Artykuły 3–7 rozporządzenia (WE) nr 2318/2001
stosuje się mutatis mutandis do zrzeszeń organizacji produ-
centów uznanych w przynajmniej jednym Państwie Człon-
kowskim.

6. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
908/2000 nie ma zastosowania do zrzeszeń organizacji
producentów uznanych w innych Państwach Członkow-
skich.”.

Artykuł 2

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 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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