
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1117/2008

z dnia 11 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych
w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych

gruntów do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE)
nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 110b ust. 2 oraz
art. 145 lit. r) tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, zmienione rozpo
rządzeniem (WE) nr 637/2008 (2), określa zasady doty
czące wsparcia powiązanego z wielkością produkcji
bawełny zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie
C-310/04.

(2) Możliwość przyznawania bezpośredniej pomocy do
produkcji bawełny przewidziana jest w szczególności
w rozdziale 10a tytułu IV rozporządzenia (WE) nr
1782/2003. Należy zatem dostosować odpowiednie
szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1973/2004 (3).

(3) Artykuł 110b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
przewiduje, że korzystanie z pomocy na hektar jest
uzależnione od użycia przez rolnika zatwierdzonych
odmian bawełny i uprawiania jej na gruntach zatwierdzo
nych przez państwa członkowskie. Należy zatem określić
kryteria zatwierdzania zarówno odmian, jak i gruntów
nadających się do produkcji bawełny.

(4) Aby otrzymać pomoc na hektar dla bawełny, rolnicy
muszą obsiewać zatwierdzone grunty. Należy określić
kryterium definiujące obsiewanie. Wyznaczenie przez
państwa członkowskie minimalnej gęstości obsadzenia

tych gruntów z uwzględnieniem warunków glebowo-
klimatycznych i specyfiki regionu musi stanowić obiek
tywne kryterium ustalenia, czy siew został wykonany
prawidłowo.

(5) Państwa członkowskie powinny dokonać zatwierdzenia
organizacji międzybranżowych producentów bawełny
na podstawie obiektywnych kryteriów dotyczących wiel
kości organizacji międzybranżowych oraz ich
wewnętrznej struktury. Wielkość organizacji międzybran
żowej powinna zostać ustalona z uwzględnieniem zdol
ności członka przedsiębiorcy zajmującego się odziarnia
niem bawełny do przyjęcia wystarczających ilości
nieodziarnionej bawełny.

(6) Aby uniknąć komplikacji na poziomie zarządzania
systemem pomocy, ten sam producent może należeć
tylko do jednej organizacji międzybranżowej. Z tych
samych powodów, jeżeli producent będący członkiem
organizacji międzybranżowej zobowiązuje się dostarczać
wytworzoną przez siebie bawełnę, powinien ją dostar
czać tylko do przedsiębiorcy zajmującego się odziarnia
niem bawełny, który jest członkiem tej samej organizacji.

(7) W ramach systemu pomocy dla bawełny na państwa
członkowskie nakłada się wymóg przekazywania swoim
producentom pewnych informacji dotyczących zarówno
uprawy bawełny, jak i zatwierdzonych odmian, obie
ktywnych kryteriów zatwierdzania gruntów
i minimalnej gęstości ich obsadzenia. W trosce
o poinformowanie rolników we właściwym czasie
państwo członkowskie powinno przekazać im te infor
macje przed określoną datą.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1973/2004.

(9) Ze względu na to, że zasady ustanowione w rozdziale
10a tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r., szczegółowe
zasady ustanowione niniejszym rozporządzeniem
powinny obowiązywać od tego samego dnia.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności
Bezpośrednich,
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 1.
(3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozdział 17a rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 otrzymuje
brzmienie:

„ROZDZIAŁ 17a

SPECJALNE DOPŁATY DO UPRAW BAWEŁNY

Artykuł 171a

Zatwierdzenie gruntów rolnych do celów produkcji
bawełny

Państwa członkowskie określają obiektywne kryteria, na
podstawie których zatwierdza się grunty do szczególnej
pomocy dla bawełny przewidzianej w art. 110a rozporządze
nia (WE) nr 1782/2003.

Te podstawowe kryteria oparte są co najmniej na jednym
z następujących elementów:

a) gospodarka rolna regionów, dla których ważna jest
produkcja bawełny;

b) stan glebowo-klimatyczny danych obszarów;

c) zarządzanie wodami nawadniającymi;

d) zmianowanie i techniki uprawy, uwzględniające ochronę
środowiska.

Artykuł 171aa

Zatwierdzanie odmian do siewu

Państwa członkowskie zatwierdzają odmiany zarejestrowane
we »Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolni
czych«, które dostosowuje się do potrzeb rynku.

Artykuł 171ab

Warunki kwalifikacyjne

Obsianie powierzchni określonych w art. 110b ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 1782/2003 osiąga się przez uzyskanie
minimalnej gęstości obsadzenia pól wyznaczanej przez
państwo członkowskie z uwzględnieniem warunków
glebowo-klimatycznych i, w zależności od przypadku, specy
fiki regionalnej.

Artykuł 171ac

Praktyki rolne

Państwa członkowskie mają prawo określać szczególne
zasady praktyk rolnych niezbędnych do utrzymania upraw
i zbioru plonów w normalnych warunkach wzrostu.

Artykuł 171ad

Zatwierdzanie organizacji międzybranżowych

1. Każdego roku państwa członkowskie zatwierdzają
przed dniem 31 grudnia na kolejny rok zasiewu wszystkie
organizacje międzybranżowe związane z produkcją bawełny,
które wystąpiły z wnioskiem i które:

a) obejmują łączną powierzchnię wynoszącą co najmniej
4 000 ha ustanowioną przez państwo członkowskie
i spełniają kryteria zatwierdzenia określone w art. 171a,
jak również co najmniej jedno przedsiębiorstwo zajmujące
się odziarnianiem;

b) przyjęły wewnętrzny regulamin określający
w szczególności warunki członkostwa oraz składki,
zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

Dla 2009 r. państwa członkowskie zatwierdzają organizacje
międzybranżowe związane z produkcją bawełny przed dniem
28 lutego 2009 r.

2. W przypadku stwierdzenia, że zatwierdzona organizacja
międzybranżowa nie przestrzega kryteriów zatwierdzenia
przewidzianych w ust. 1, państwo członkowskie cofa zatwier
dzenie, o ile omawiane kryteria nie będą ponownie przestrze
gane w rozsądnym terminie. W przypadku gdy planuje się
cofnięcie zatwierdzenia, państwo członkowskie powiadamia
o tym zamiarze organizację międzybranżową, podając
powody cofnięcia. Państwo członkowskie zezwala organiza
cjom międzybranżowym na przedstawienie swoich uwag
w określonym terminie. W przypadku cofnięcia zatwier
dzenia państwo członkowskie zapewnia zastosowanie odpo
wiednich sankcji.

Rolnicy będący członkami zatwierdzonej organizacji między
branżowej, której zatwierdzenie zostało cofnięte zgodnie
z akapitem pierwszym niniejszego ustępu, tracą prawo do
zwiększenia pomocy przewidziane w art. 110e ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1782/2003.

Artykuł 171ae

Obowiązki producentów

1. Ten sam producent nie może być członkiem kilku orga
nizacji międzybranżowych.

2. Producent będący członkiem organizacji międzybran
żowej jest zobowiązany dostarczać wyprodukowaną bawełnę
przedsiębiorcy zajmującemu się odziarnianiem bawełny,
który należy do tej samej organizacji.

3. Przynależność producentów do zatwierdzonej organi
zacji międzybranżowej musi wynikać z dobrowolnego przy
stąpienia.
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Artykuł 171af

Powiadamianie producentów

1. Do dnia 31 stycznia danego roku państwa członkow
skie powiadamiają plantatorów bawełny o:

a) zatwierdzonych odmianach; jednakże o odmianach
zatwierdzonych zgodnie z art. 171aa po tej dacie
rolników należy poinformować do dnia 15 marca tego
roku;

b) kryteriach zatwierdzania gruntów;

c) minimalnej gęstości obsadzenia pól bawełny określonej
w art. 171ab;

d) wymaganych praktykach rolnych.

2. W przypadkach cofnięcia zatwierdzenia odmiany
państwa członkowskie informują o tym rolników najpóźniej
do dnia 31 stycznia dla siewu w roku następnym.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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