
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 590/2008

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do
rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze

owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia
26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe doty-
czące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy
2001/112/WE i 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr
827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr
2826/2000, (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 318/2006 oraz
uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1),
w szczególności jego art. 42 lit. b), f) i j),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 przewi-
duje możliwość przyznania krajowej pomocy finansowej
w regionach państw członkowskich, w których stopień
zorganizowania producentów jest szczególnie niski.
Pomoc ta powinna stanowić uzupełnienie funduszu
operacyjnego. Aby umożliwić organizacji producentów
uwzględnienie dodatkowego wsparcia w jej programie
operacyjnym, w razie potrzeby należy zmienić program
operacyjny. W takim przypadku państwa członkowskie
powinny mieć możliwość zwiększenia odsetka określo-
nego w art. 67 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1580/2007 (2), o który można zwiększyć początkowo
zatwierdzoną kwotę funduszu operacyjnego.

(2) Artykuł 82 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr
1580/2007 stanowi, że płatność kosztów transportu
w przypadku bezpłatnej dystrybucji dokonywana jest
po przedstawieniu dokumentów potwierdzających
faktycznie poniesione koszty transportu. Jednak
w związku z tym, że koszty transportu w przypadku
bezpłatnej dystrybucji finansowane są według stawek
zryczałtowanych określonych w załączniku XI do
wspomnianego rozporządzenia, nie ma konieczności
podawania tego typu informacji, a w zamian należy
żądać informacji na temat odległości stosowanej jako
podstawa obliczania stawek zryczałtowanych.

(3) Termin określony w art. 94 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1580/2007, do którego państwa członkowskie przed-
stawiają Komisji wniosek o pozwolenie na wypłatę
krajowej pomocy finansowej organizacjom producentów,
należy zmienić na 31 stycznia, aby uwzględnić istniejącą
możliwość późniejszego zatwierdzenia przez państwa

członkowskie programów operacyjnych i funduszy do
dnia 20 stycznia.

(4) Artykuł 97 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007
stanowi, że państwa członkowskie przedstawiają Wspól-
nocie wniosek o zwrot zatwierdzonej krajowej pomocy
finansowej rzeczywiście wypłaconej organizacjom produ-
centów, do dnia 1 marca roku następującego po rocznej
realizacji programów operacyjnych. W związku z tym, że
państwa członkowskie dokonują płatności na rzecz orga-
nizacji producentów do dnia 15 października roku nastę-
pującego po roku realizacji programu, termin, do którego
państwa członkowskie przedstawiają Komisji wniosek
o zwrot pomocy finansowej, należy przedłużyć do dnia
1 stycznia drugiego roku następującego po roku realizacji
programu.

(5) Artykuł 116 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (WE)
nr 1580/2007 stanowi, że państwa członkowskie mogą
dokonywać płatności po terminie ustalonym w art. 71
wspomnianego rozporządzenia, jeżeli jest to konieczne.
W celu dobrego zarządzania finansowego należy jednak
ustalić ostateczny termin dla takich płatności. Z tych
samych powodów należy dodać podobny zbiór prze-
pisów do art. 116 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(6) Artykuł 122 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1580/2007 wymaga, aby organizacje producentów
zwracały wkład Wspólnoty, w przypadku gdy odbiorcy
produktów wycofanych z rynku są zobowiązani do
spłaty wartości produktów, które otrzymują, oraz zwią-
zanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz
transportu, z powodu wykrycia nieprawidłowości. Orga-
nizacje producentów nie powinny jednak być pociągane
do odpowiedzialności za nieprawidłowości przypisywane
odbiorcom wycofanych produktów, a zatem należy
usunąć ten wymóg.

(7) W celu zagwarantowania pewności prawnej i równości
państw członkowskich należy wyjaśnić, że w odniesieniu
do programów operacyjnych realizowanych w 2007 r.
przepisy identyczne z przepisami zawartymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 544/2001 z dnia
20 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96
w odniesieniu do dodatkowej pomocy finansowej fundu-
szom operacyjnym (3) wciąż mają zastosowanie.
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(8) Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007
stanowi, że wnioski o przyznanie pomocy dotyczące
okresów półrocznych można składać tylko pod warun-
kiem, że plan uznawania jest podzielony na okresy
półroczne. Takie wnioski można jednak składać
w odniesieniu do planów zatwierdzonych przed 2008
r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96
z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku owoców i warzyw (1). Należy zatem
przewidzieć środek przejściowy umożliwiający składanie
takich wniosków w tym przypadku.

(9) W interesie pewności prawnej i aby zapewnić płynne
przejście z systemu ustanowionego na mocy rozporzą-
dzenia (WE) nr 2200/96 do systemu ustanowionego na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1182/2007, ważne jest,
aby sprecyzować, że stawki pomocy powinny pozostać
niezmienione w odniesieniu do planów uznawania
zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (WE)
nr 2200/96, które wciąż korzystają z zatwierdzenia na
mocy art. 55 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007
w odniesieniu do grup producentów spoza państw człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu
1 maja 2004 r. lub później i które nie znajdują się
w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty,
o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, ani na
mniejszych wyspach Morza Egejskiego, o których
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiającego
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych
wysp Morza Egejskiego i zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1782/2003 (2) oraz w odniesieniu do grup
producentów, które skorzystały z przepisów art. 14 ust.
7 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.

(10) W interesie pewności prawnej i ochrony praw nabytych
ważne jest, aby sprecyzować, że płatności rekompensaty
wspólnotowej z tytułu wycofania i związane z nią
kontrole dotyczące wycofań w odniesieniu do 2007 r.,
które jednak nie zostały dokonane przed 31 grudnia
2007 r., mogą jednak być dokonywane po tym terminie
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym terminie.

(11) W interesie pewności prawnej i ochrony zasadnych ocze-
kiwań należy uściślić, że w odniesieniu do wniosków
o przyznanie pomocy dla programów operacyjnych reali-
zowanych w 2007 r., sankcje nakładane za działania lub
zaniedbania w tym okresie nie będą bardziej surowe od
tych, które miały zastosowanie zgodnie
z obowiązującymi wówczas przepisami.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1580/2007.

(13) Uwzględniając trudności państw członkowskich
z przystosowaniem się do nowych przepisów
w sprawie krajowej pomocy finansowej określonych
w rozporządzeniu (WE) nr 1580/2007 dla programów

operacyjnych realizowanych w latach 2007 i 2008
należy przyjąć przepisy przejściowe umożliwiające
odstępstwa od terminów określonych w art. 94 wspom-
nianego rozporządzenia.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1580/2007 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 67 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) zwiększenie kwoty funduszu operacyjnego
o maksymalnie 25 % kwoty początkowo zatwierdzonej
i zmniejszenie jej o odsetek, który powinny ustalić
państwa członkowskie, pod warunkiem zachowania
ogólnych celów programu operacyjnego. Państwa człon-
kowskie mogą zwiększyć ten odsetek w przypadku połą-
czenia organizacji producentów, o którym mowa w art.
31 ust. 1, i w przypadku zastosowania art. 94a.”;

2) w art. 82 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) odległość między miejscem wycofania a miejscem
dostawy.”;

3) w art. 94 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie przedstawiają Komisji wniosek
o pozwolenie na wypłatę krajowej pomocy finansowej
zgodnie z art. 11 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 1182/2007 dla programów operacyjnych, które
mają zostać zrealizowane w danym roku kalendarzowym,
do dnia 31 stycznia przedmiotowego roku.”;

4) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu:

„Artykuł 94a

Zmiany w programie operacyjnym

Organizacja producentów, która zamierza wystąpić
o przyznanie krajowej pomocy finansowej, w razie potrzeby
zmienia program operacyjny na mocy art. 67.”;

5) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa członkowskie przedstawiają Wspólnocie
wniosek o zwrot zatwierdzonej krajowej pomocy finansowej
rzeczywiście wypłaconej organizacjom producentów, do
dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku,
w którym zrealizowano program.
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Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające, że warunki
określone w art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1182/2007 zostały spełnione w trzech z poprzednich
czterech lat oraz szczegółowe dane dotyczące odnośnych
organizacji producentów, kwoty faktycznie wypłaconej
pomocy oraz całkowitej kwoty funduszu operacyjnego
w podziale na wkład Wspólnoty, państwa członkowskiego
(krajowa pomoc finansowa) i organizacji producentów oraz
jej członków.”;

6) w art. 116 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą dokonywać płatności po
terminie ustalonym w art. 71, jeżeli jest to konieczne
do zastosowania niniejszego ustępu. Te późniejsze płat-
ności nie mogą jednak w żadnym przypadku być doko-
nywane później niż dnia 15 października drugiego roku
następującego po roku, w którym zrealizowano
program.”;

b) po ust. 3 akapit pierwszy dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą dokonywać płatności po
terminie ustalonym w art. 71, jeżeli jest to konieczne
do zastosowania niniejszego ustępu. Te późniejsze płat-
ności nie mogą jednak w żadnym przypadku być doko-
nywane później niż dnia 15 października drugiego roku
następującego po roku, w którym zrealizowano
program.”;

7) w art. 122 akapit pierwszy lit. b) skreśla się zdanie drugie;

8) w art. 152 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4. W drodze odstępstwa od art. 47 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia grupy producentów realizujące plany uzna-
wania, do których ma zastosowanie art. 55 ust. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1182/2007, i które nie są podzielone na
okresy półroczne, mogą składać wnioski o przyznanie
pomocy dotyczące okresów półrocznych. Wspomniane
wnioski mogą obejmować jedynie okresy półroczne odpo-
wiadające rocznym segmentom, które rozpoczęły się przed
2008 r.

5. W drodze odstępstwa od art. 96 w odniesieniu do
programów operacyjnych realizowanych w 2007 r. dodat-
kowa pomoc finansowa przyznawana funduszom opera-
cyjnym finansowana jest z EFRG na poziomie 50 % pomocy
finansowej przyznanej organizacji producentów.

6. Plany uznawania zatwierdzone na mocy rozporządze-
nia (WE) nr 2200/96, które wciąż korzystają z zatwierdzenia
na mocy art. 55 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007
w odniesieniu do grup producentów spoza państw człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu
1 maja 2004 r. lub później, i nieznajdujących się
w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, o których
mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, ani na mniejszych
wyspach Morza Egejskiego, o których mowa w art. 1 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, finansowane są
zgodnie ze stawkami określonymi w art. 7 ust. 5 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 1182/2007.

Plany uznawania zatwierdzone na mocy rozporządzenia
(WE) nr 2200/96, które korzystały z przepisów art. 14
ust. 7 wspomnianego rozporządzenia, i które wciąż korzys-
tają z zatwierdzenia na mocy art. 55 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1182/2007, są finansowane w wysokości określonej
w art. 7 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1182/2007.

7. Płatności rekompensaty wspólnotowej z tytułu wyco-
fania i związane z nią kontrole dotyczące wycofań z 2007 r.,
które nie zostały dokonane przed dniem 31 grudnia 2007 r.,
mogą jednak być dokonane po tym terminie zgodnie
z tytułem IV rozporządzenia (WE) nr 2200/96 zgodnie
z jego brzmieniem w tym terminie.

8. Jeśli, w odniesieniu do wniosków o przyznanie
pomocy dla programów operacyjnych realizowanych
w 2007 r. lub przed, z powodu działań lub zaniedbań
w tym okresie miałyby zastosowanie sankcje na mocy tytułu
III rozdziału V sekcji 3, lecz zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami zastosowanie miałyby mniej surowe
sankcje lub nie nakładano by żadnych sankcji, wówczas
zastosowanie mają mniej surowe sankcje lub, zależnie od
przypadku, nie stosuje się żadnych sankcji.”.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 94 rozporządzenia (WE) nr
1580/2007 w odniesieniu do programów operacyjnych realizo-
wanych w latach 2007 i 2008 państwa członkowskie przedsta-
wiają Komisji wniosek o pozwolenie na wypłatę krajowej
pomocy finansowej zgodnie z art. 11 ust. 1 akapit pierwszy
rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 do dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 3

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

PLL 163/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2008



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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