
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1806/2004

z dnia 18 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych

dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia
14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych i promo-
cyjnych, dotyczących produktów rolnych w państwach trze-
cich (1), w szczególności jego art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Praktyka wykazała, że ważne jest dalsze ulepszenie wdra-
żania zasad informowania i promowania rynków państw
trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
2879/2000 (2).

(2) Należy zapewnić wyznaczenie przez każde Państwo
Członkowskie organu lub organów odpowiednich do
stosowania rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Państwa
Członkowskie powinny podać Komisji nazwy i dane
kontaktowe tych organów, tak aby zapewnić dostępność
tych informacji na aktualizowanej na bieżąco liście
udostępnianej wszystkim zainteresowanym stronom za
pośrednictwem Internetu.

(3) Aby ocenić i porównać propozycje programów działań
informacyjnych i promocyjnych, propozycje te należy
przedkładać w jednym formacie obowiązującym we
wszystkich Państwach Członkowskich.

(4) Praktyka wykazała, że okresy, w których Państwa Człon-
kowskie mają zawrzeć umowy z wybranymi organiza-
cjami branżowymi i międzybranżowymi, są zbyt krótkie,
zwłaszcza w przypadku zaangażowania kilku takich
organizacji z więcej niż jednego Państwa Członkow-
skiego. Okresy te należy zatem przedłużyć.

(5) Stosowanie modeli umów zapewnia przeprowadzanie
wybranych programów na tych samych warunkach we
wszystkich Państwach Członkowskich. Powinno się
jednak zezwolić Państwom Członkowskim na różnico-
wanie w razie potrzeby niektórych warunków umów,
tak aby uwzględnić przepisy narodowe.

(6) Należy wyjaśnić, że w przypadku programów wielolet-
nich konieczne jest przedstawienie raportu po zakoń-
czeniu każdej z faz rocznych, nawet w przypadkach, w
których nie wnioskuje się o płatności.

(7) Praktyka wykazała, że obecne wymagania wymiany
raportów kwartalnych między Państwami Członkowskimi
a Komisją cztery razy w ciągu roku są zbyt kłopotliwe.
Od Państw Członkowskich należy wymagać dostarczania
tych raportów tylko dwa razy w ciągu roku.

(8) Odsetki płacone przez beneficjentów otrzymujących
nienależne wypłaty powinny być dostosowane do
odsetek od należności niezwróconych w terminie, usta-
nowionych w art. 86 rozporządzenia Komisji (WE,
Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. usta-
nawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (3).

(9) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr
2879/2000.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią wygłoszoną podczas wspólnego spot-
kania Komitetów Zarządzających ds. Promocji Produktów
Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2879/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) Dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Państwa Członkowskie wyznaczają organ lub organy odpo-
wiednie do stosowania rozporządzenia (WE) nr 2702/1999.
Podają Komisji nazwy i pełne dane kontaktowe tych
organów, a także wszelkie zmiany tych danych. Komisja
upublicznia te dane w odpowiedniej formie.”.
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(1) Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 7.
(2) Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 63. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 2171/2003 (Dz.U. L 326 z
13.12.2003, str. 6). (3) Dz.U. 357 z 31.12.2002, str. 1.



2) W art. 7 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

„Programy przedkłada się w postaci formularza opracowa-
nego przez Komisję i dostarczonego Państwom Członkow-
skim.”.

3) W art. 11 ust. 2 zastępuje się następującym ustępem:

„2. Państwa Członkowskie zawierają umowy z wybra-
nymi organizacjami w ciągu 60 dni kalendarzowych od
daty podania do wiadomości decyzji Komisji. W przypadku
programów przedstawianych łącznie przez kilka organizacji
branżowych i międzybranżowych w więcej niż jednym
Państwie Członkowskim, umowy zawiera się w ciągu 90
dni kalendarzowych. Po tym terminie żadna umowa nie
może zostać zawarta bez uprzedniej zgody Komisji.

Państwa Członkowskie stosują wzory umów dostarczone
przez Komisję. W razie potrzeby Państwa Członkowskie
mogą różnicować niektóre warunki wzorów umów tak,
aby uwzględnić przepisy narodowe, ale tylko w stopniu
nienaruszającym prawa wspólnotowego.”.

4) W art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) pierwszy akapit zastępuje się następującym tekstem:

„2. Podania o wypłatę pozostałego salda należy
składać w ciągu czterech miesięcy od daty ukończenia
działań rocznych objętych kontraktem.”;

ii) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2 a. W przypadku programów wieloletnich raport
wewnętrzny wymieniony w ust. 2 lit. c) przedstawia
się po zakończeniu każdej z faz rocznych, nawet w

przypadkach, w których nie wnioskuje się o płatność
salda.”.

b) ustęp 7 zastępuje się następującym tekstem:

„7. W ciągu 60 dni kalendarzowych po jego otrzy-
maniu Państwa Członkowskie wysyłają do Komisji
podsumowania wymienione w ust. 2 lit. a) i b) oraz
wewnętrzny raport oceniający wymieniony w ust. 2 lit.
c).

Dwa razy w roku wysyłają do Komisji rapoty tymcza-
sowe wymagane do przekazania wypłat pośrednich
zgodnie z ust. 1: pierwszy i drugi raport kwartalny
zostaje wysłany w ciągu 60 dni kalendarzowych od
otrzymania drugiego raportu kwartalnego, a trzeci i
czwarty raport kwartalny – razem z podsumowaniami i
raportem wymienionymi w pierwszym akapicie niniej-
szego ustępu.”.

5) W art. 15 ust. 1 w akapicie drugim wprowadza się następu-
jące zmiany:

„Stosuje się stopę oprocentowania stosowaną przez Euro-
pejski Bank Centralny w odniesieniu do jego głównych
operacji finansowych w euro, opublikowaną w serii C Dzien-
nika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą w pierwszym
dniu kalendarzowym miesiąca, w którym przypada termin
wypłaty, zwiększoną o trzy i pół punkta procentowego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 1 pkt 2 stosuje się do wniosków w sprawie
programów przedłożonych Komisji od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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