
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1299/2007

z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie uznawania grup producentów chmielu

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia
23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG)
nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1),
w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72 z dnia
28 czerwca 1972 r. w sprawie uznawania grup produ-
centów chmielu (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie-
nione (3). W celu zapewnienia jego jasności
i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(2) Warunki ustanowione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1952/2005, na jakich uznaje się grupy produ-
centów chmielu, obejmują w szczególności stosowanie
wspólnych zasad produkcji i wprowadzania do obrotu
w pierwszym etapie oraz udokumentowanie faktycznego
prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest
dokładniejsze określenie tych warunków.

(3) W celu zagwarantowania jednolitości procedury admini-
stracyjnej należy ustanowić pewne szczegółowe zasady
dotyczące wnioskowania, przyznawania i cofnięcia
uznania.

(4) Do wiadomości państw członkowskich i wszystkich zain-
teresowanych należy na początku każdego roku kalenda-
rzowego publikować wykaz grup uznanych w ciągu
poprzedniego roku oraz tych, którym uznanie cofnięto
w tym okresie.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Wspólne zasady, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) i c)
rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, ustanawia się w formie
pisemnej. Obejmują one co najmniej:

a) w zakresie produkcji:

(i) postanowienia regulujące wykorzystywanie jednej lub
wielu odmian określanych w chwili odnawiania plantacji
lub tworzenia nowych plantacji;

(ii) postanowienia regulujące przestrzeganie niektórych
metod uprawy oraz metod ochrony roślin;

(iii) postanowienia regulujące zbiór, suszenie oraz, w razie
potrzeby, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu;

b) w zakresie wprowadzania do obrotu, zwłaszcza gdy dotyczy
to koncentracji i warunków podaży:

(i) postanowienia ogólne regulujące sprzedaż prowadzoną
przez grupę;

(ii) postanowienia dotyczące ilości, które poszczególni
producenci mogą sprzedawać sami, i zasady regulujące
taką formę sprzedaży.

2. „Pierwszy etap wprowadzania do obrotu” oznacza
sprzedaż chmielu przez samego producenta lub, w przypadku
grupy producentów, sprzedaż chmielu przez jej członków
podmiotom prowadzącym sprzedaż hurtową lub przemysłom
wykorzystującym chmiel.

Artykuł 2

1. Aby grupa producentów została uznana, musi ona obej-
mować areały o obszarze co najmniej 60 hektarów oraz przy-
najmniej siedmiu producentów.

W przypadku Grecji minimalną liczbę hektarów obniża się
do 30.
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(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 317
z 3.12.2005, str. 29.

(2) Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (EWG) nr 3858/87 (Dz.U. L 363
z 23.12.1987, str. 27).

(3) Patrz: załącznik I.



2. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, państwo członkowskie
może na swój wniosek uzyskać zgodę na uznanie grupy, której
powierzchnie zgłoszone do ewidencji obejmują mniej niż 60
hektarów, jeśli położone są one w uznanym regionie produk-
cyjnym obejmującym mniej niż 100 hektarów.

Artykuł 3

Wraz z wnioskiem o uznanie składa się następujące dokumenty
i informacje:

a) statut;

b) nazwiska osób upoważnionych do występowania w imieniu
grupy;

c) wykaz działalności uzasadniających wniosek o uznanie;

d) dowód zgodności z przepisami art. 2.

Artykuł 4

1. Państwa członkowskie podejmują decyzję o uznaniu
w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

2. Uznanie grupy zostaje cofnięte, jeśli przestaje ona spełniać
warunki wymagane do uznania lub jeśli uznanie nastąpiło
w oparciu o fałszywe informacje.

Uznanie zostaje cofnięte z mocą wsteczną, jeśli grupa uzyskała
je lub korzystała z niego, dopuszczając się oszustwa.

3. Państwa członkowskie sprawują stałą kontrolę nad prze-
strzeganiem przez uznane grupy warunków przyznanego im
uznania.

Artykuł 5

1. Kiedy państwo członkowskie uznaje, odmawia uznania
lub cofa je grupie, informuje o tym Komisję w terminie
dwóch miesięcy od przekazania decyzji wnioskodawcy, podając
powody odrzucenia wniosku lub cofnięcia uznania.

2. Na początku każdego roku kalendarzowego Komisja
publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz grup
uznanych w poprzednim roku oraz tych, którym uznanie
zostało cofnięte w tym okresie.

Artykuł 6

Rozporządzenie (EWG) nr 1351/72 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać
jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie
z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 6 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72 (Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 13)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2564/77 (Dz.U. L 299 z 23.11.1977, str. 9)

Akt przystąpienia z 1979 r., art. 21 i załącznik
I sekcja II.B lit. e)

(Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 77)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2591/85 (Dz.U. L 247 z 14.9.1985, str. 12)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1323/86 (Dz.U. L 117 z 6.5.1986, str. 12)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3858/87 (Dz.U. L 363 z 23.12.1987, str. 27)
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ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1351/72 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 zdanie wprowadzające Artykuł 1 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) wyrażenie wprowadzające Artykuł 1 ust. 1 lit. a) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt aa) Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt bb) Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt cc) Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ppkt (iii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) wyrażenie wprowadzające Artykuł 1 ust. 1 lit. b) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt aa) Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt bb) Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

Artykuł 1 ust. 1 lit. b) ppkt cc) —

Artykuł 1 ust. 2 Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2 ust. 1 zdanie pierwsze Artykuł 2 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 2 ust. 1 zdanie drugie Artykuł 2 ust. 1 akapit drugi

Artykuł 2 ust. 2 Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 3 Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2 zdanie pierwsze Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 2 zdanie drugie Artykuł 4 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi —

Artykuł 5 —

Artykuł 6 Artykuł 5

— Artykuł 6

Artykuł 7 Artykuł 7

— Załącznik I

— Załącznik II
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