
RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 1985/2006 

z dnia 22 grudnia 2006 r. 

ustanawiajĤce szczegóĀowe zasady obliczania wysokoĽci pomocy przyznawanej przez paĳstwa 
czĀonkowskie organizacjom producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzglĩdniajĤc Traktat ustanawiajĤcy Wspólnotĩ EuropejskĤ, 

uwzglĩdniajĤc rozporzĤdzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiajĤce 
szczegóĀowe zasady i uzgodnienia dotyczĤce pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze 
ryboĀówstwa1, w szczególnoĽci jego art. 15 ust. 4, 

a takŉe majĤc na uwadze, co nastĩpuje: 

(1) RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 908/2000 z dnia 2 maja 2000 r. ustanawiajĤce 
szczegóĀowe zasady obliczania wysokoĽci pomocy przyznawanej przez paĳstwa 
czĀonkowskie organizacjom producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury2 zostaĀo 
znaczĤco zmienione3. Dla zapewnienia jasnoĽci i zrozumiaĀoĽci powinno zostaě 
skodyfikowane. 

(2) ArtykuĀ 15 ust. 1 rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999 ustanawia ogólne warunki 
przyznawania i finansowania pomocy od paĳstw czĀonkowskich dla organizacji 
producentów uznanych na mocy art. 5 oraz, w odpowiednim przypadku, szczególnie 
uznanych na mocy art. 12 rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 104/2000 
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków ryboĀówstwa i 
akwakultury4. 

(3) W celu zapewnienia przyznawania i finansowania takiej pomocy na identycznych 
warunkach naleŉy ustanowiě szczegóĀowe zasady obliczania wartoĽci produkcji 
wprowadzanej do obrotu przez organizacje producentów i kosztów administracyjnych takich 
organizacji. Obliczenia takie powinny byě sporzĤdzone na podstawie towarzyszĤcych 
dokumentów rachunkowych. Ze wzglĩdu jednak na wystĩpujĤce niekiedy 
trudnoĽci w uzyskaniu takich dokumentów naleŉy stworzyě moŉliwoĽě alternatywnego 
korzystania z metody ryczaĀtowej. 

                                                 
1 Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. RozporzĤdzenie ostatnio zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 485/2005 

(Dz.U. L 81, 30.3.2005, str. 1). 
2 Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 15. RozporzĤdzenie zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 2438/2000 

(Dz.U. L 280, 4.11.2000, str. 37). 
3 Patrz: zaĀĤcznik I. 
4 Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. RozporzĤdzenie zmienione Aktem przystĤpienia z 2003 r. 
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(4) Pomoc, do której uzyskania mogĤ kwalifikowaě siĩ stowarzyszenia organizacji 
producentów, powinna byě ograniczona do maksymalnej kwoty ĀĤcznej przy zaĀoŉeniu, ŉe 
kaŉda z organizacji czĀonkowskich moŉe siĩ kwalifikowaě do objĩcia pomocĤ na cele 
zwiĤzane z jej utworzeniem i dziaĀalnoĽciĤ. 

(5) Naleŉy ustanowiě szczegóĀowe zasady okreĽlajĤce wydatki zwiĤzane z wykonywaniem 
planu poprawy jakoĽci przez organizacjĩ producentów. 

(6) Naleŉy ustanowiě szczegóĀowe zasady regulujĤce zwrot wkĀadu Wspólnoty w odniesieniu 
do pomocy przyznanej przez paĳstwa czĀonkowskie po 1 stycznia 2000 r. na podstawie art. 
7 i 7b rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 3759/925. 

(7) ļrodki przewidziane w niniejszym rozporzĤdzeniu sĤ zgodne z opiniĤ Komitetu 
ZarzĤdzajĤcego ds. RyboĀówstwa i Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZģDZENIE: 

ArtykuĀ 1 

Niniejsze rozporzĤdzenie ustanawia szczegóĀowe zasady przyznawania pomocy organizacjom 
producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury na mocy art. 15 ust. 1 lit. a) i b) 
rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999. 

ArtykuĀ 2 

1. CzĀonkami, których produkcja moŉe byě brana pod uwagĩ przy stosowaniu art. 15 ust. 1 lit. a) 
rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999, sĤ: 

a) producenci, którzy byli czĀonkami tej organizacji w chwili jej uznania i pozostawali nimi 
przez caĀy rok, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy; 

b) producenci, którzy przystĤpili do organizacji po jej uznaniu i byli jej czĀonkami, przez co 
najmniej dziewiĩě ostatnich miesiĩcy roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie 
pomocy. 

2. Stowarzyszeniu organizacji producentów moŉna przyznaě pomoc na mocy art. 15 ust. 1 lit. a) 
rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999 maksymalnie w wysokoĽci do 180 000 EUR. 

ArtykuĀ 3 

1. W celu obliczenia pomocy przewidzianej w art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporzĤdzenia (WE) 
nr 2792/1999 wartoĽě produkcji wprowadzonej do obrotu przez organizacjĩ producentów jest 
okreĽlana ryczaĀtowo, dla kaŉdego roku, w odniesieniu do kaŉdego z tych produktów, jako iloczyn: 

                                                 
5 Dz.U. L 388 z 31.12.1992, str. 1. RozporzĤdzenie zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 104/2000. 
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a) Ľredniej waŉonej produkcji, wyraŉonej w 100 kg netto, wprowadzanej do obrotu przez 
czĀonków organizacji w ciĤgu trzech lat kalendarzowych poprzedzajĤcych okres, do 
którego odnosi siĩ wniosek o przyznanie pomocy; 

 pomnoŉonej przez 

b) ĽredniĤ waŉonĤ cenĩ producenta otrzymywanĤ przez tych samych producentów w tym 
samym okresie, obliczonĤ na 100 kg netto. 

2. W celu obliczenia Ľredniej produkcji okreĽlonej w ust. 1 lit. a) produkcja wprowadzana do obrotu 
przez czĀonków organizacji podczas kaŉdego z wymienionych trzyletnich okresów jest ustalana: 

a) na podstawie dostĩpnych dokumentów handlowych i rachunkowych majĤcych wartoĽě 
dowodowĤ; 

 lub, w przypadku ich braku, 

b) w drodze zryczaĀtowanej wyceny dokonanej przez wĀaĽciwe sĀuŉby paĳstwa 
czĀonkowskiego, na podstawie parametrów ustalonych uprzednio w zaleŉnoĽci od rodzaju 
danej produkcji. 

3. W celu obliczenia Ľredniej ceny okreĽlonej w ust. 1 lit. b) Ľrednia cena otrzymywana przez 
producenta podczas kaŉdego z danych okresów trzyletnich ustalana jest przez wĀaĽciwe sĀuŉby 
paĳstwa czĀonkowskiego: 

a) na podstawie dostĩpnych dokumentów handlowych i rachunkowych majĤcych wartoĽě 
dowodowĤ; 

 lub, w przypadku ich braku, 

b) poprzez obliczenie Ľredniej rocznej ceny dla kaŉdego z produktów na gĀównym 
rynku, w obrĩbie obszaru dziaĀalnoĽci danej organizacji producentów. 

ArtykuĀ 4 

1. Za wydatki administracyjne w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporzĤdzenia (WE) 
nr 2792/1999 uwaŉa siĩ wydatki faktycznie poniesione przez organizacjĩ producentów w trakcie jej 
powstawania i prowadzenia dziaĀalnoĽci, objĩte nastĩpujĤcymi pozycjami: 

a) wydatki zwiĤzane z pracami przygotowawczymi w celu ustanowienia organizacji i ze 
sporzĤdzeniem lub zmianami jej aktu ustanawiajĤcego i statutu; 

b) wydatki zwiĤzane ze sprawdzaniem zgodnoĽci z zasadami okreĽlonymi w art. 5 ust. 1 
rozporzĤdzenia (WE) nr 104/2000; 

c) wydatki na personel (pĀace i wynagrodzenia, wydatki na szkolenie, opĀaty z tytuĀu 
ubezpieczenia spoĀecznego i wydatki na delegacje) oraz opĀaty za obsĀugĩ 
technicznĤ i doradztwo; 
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d) wydatki na korespondencjĩ i telekomunikacjĩ; 

e) wydatki na wyposaŉenie biurowe i amortyzacjĩ lub wydatki na leasing takiego 
wyposaŉenia; 

f) wydatki na Ľrodki transportu przeznaczone do dyspozycji personelu organizacji; 

g) wynajĩcie lub, w przypadku zakupu, odsetki faktycznie spĀacone oraz inne 
wydatki i opĀaty powstaĀe w zwiĤzku z zajmowaniem pomieszczeĳ uŉywanych do 
prowadzenia dziaĀalnoĽci administracyjnej organizacji producentów; 

h) wydatki zwiĤzane z ubezpieczeniem transportu personelu oraz budynków 
administracyjnych i ich zawartoĽci. 

2. Organizacji producentów przysĀuguje moŉliwoĽě rozĀoŉenia wydatków okreĽlonych w ust. 1 na 
lata, w odniesieniu do których przyznana jest pomoc. 

3. Kwota wydatków administracyjnych okreĽlonych w ust. 1 musi byě ustalana na podstawie 
dokumentów handlowych i rachunkowych majĤcych wartoĽě dowodowĤ. 

ArtykuĀ 5 

1. Za wydatki okreĽlone w art. 15 ust. 1 lit. b) rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999 uwaŉa siĩ 
wydatki faktycznie poniesione przez organizacjĩ producentów na sporzĤdzenie i wykonanie planu 
poprawy jakoĽci, zatwierdzonego na mocy art. 12 rozporzĤdzenia (WE) nr 104/2000, objĩte 
nastĩpujĤcymi pozycjami: 

a) wydatki zwiĤzane ze wstĩpnymi badaniami, sporzĤdzaniem i zmianami planu; 

b) wydatki okreĽlone w art. 4 ust. 1 lit. c), d) i e) niniejszego rozporzĤdzenia; 

c) wydatki zwiĤzane z informowaniem czĀonków o Ľrodkach technicznych oraz 
umiejĩtnoĽciach w zakresie poprawy jakoĽci; 

d) wydatki na stworzenie i wykonanie systemu sprawdzania zgodnoĽci ze Ľrodkami 
przyjĩtymi przez organizacjĩ w celu wykonania planu poprawy jakoĽci. 

2. Organizacji producentów przysĀuguje moŉliwoĽě rozĀoŉenia wydatków okreĽlonych w ust. 1 na 
lata, w odniesieniu do których przyznana jest pomoc. 

3. Kwota wydatków administracyjnych okreĽlonych w ust. 1 musi zostaě ustalona na podstawie 
dokumentów handlowych i rachunkowych majĤcych wartoĽě dowodowĤ, jasno wykazujĤcych, ŉe 
wydatek dotyczy wykonania planu. 

ArtykuĀ 6 
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W przypadku pomocy przyznanej przez paĳstwa czĀonkowskie po dniu 1 stycznia 2000 r. na 
podstawie art. 7 i 7b rozporzĤdzenia (EWG) nr 3759/92 zwrotu dokonuje siĩ w zwiĤzku z 
programowaniem funduszy strukturalnych dla danego paĳstwa czĀonkowskiego na lata 2000–2006. 

ArtykuĀ 7 

RozporzĤdzenie (WE) nr 908/2000 zostaje uchylone. 

OdesĀania do uchylonego rozporzĤdzenia naleŉy odczytywaě jako odesĀania do niniejszego 
rozporzĤdzenia, zgodnie z tabelĤ korelacji w zaĀĤczniku II. 

ArtykuĀ 8 

Niniejsze rozporzĤdzenie wchodzi w ŉycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzĩdowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporzĤdzenie wiĤŉe w caĀoĽci i jest bezpoĽrednio stosowane we wszystkich paĳstwach 
czĀonkowskich. 

SporzĤdzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. 

 W imieniu Komisji 
 José Manuel BARROSO 
 PrzewodniczĤcy 
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ZAÿģCZNIK I 

Uchylone rozporzĤdzenie i jego zmiana 

RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 908/2000 (Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 15) 

RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 2438/2000 (Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 37) 

_____________ 
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ZAÿģCZNIK II 

TABELA KORELACJI 

RozporzĤdzenie (WE) nr 908/2000 Niniejsze rozporzĤdzenie 

ArtykuĀ 1 ArtykuĀ 1 

ArtykuĀ 2 ArtykuĀ 2 

ArtykuĀ 3 ArtykuĀ 3 

ArtykuĀ 4 ArtykuĀ 4 

ArtykuĀ 5 ArtykuĀ 5 

ArtykuĀ 6 akapit pierwszy ___ 

ArtykuĀ 6 akapit drugi ___ 

ArtykuĀ 6 akapit trzeci ArtykuĀ 6 

___ ArtykuĀ 7 

ArtykuĀ 7 ArtykuĀ 8 

___ ZaĀĤcznik I 

___ ZaĀĤcznik II 

_____________ 
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