
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1327/2008

z dnia 19 grudnia 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

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 103h i 127
w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 (2) określa
szczegółowe zasady dotyczące organizacji producentów
w sektorze owoców i warzyw.

(2) Aby zapewnić wszystkim producentom możliwość
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących orga
nizacji producentów na demokratycznych zasadach,
państwa członkowskie powinny mieć możliwość przy
jmowania środków zezwalających, ograniczających lub
zakazujących podmiotom prawnym korzystania
z uprawnień do zmieniania, zatwierdzania lub odrzu
cania decyzji organizacji producentów, w sytuacjach,
kiedy stanowi ona wyraźnie określoną część tego
podmiotu prawnego.

(3) Artykuł 32 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007
przewiduje możliwość zezwolenia, ograniczenia lub
odmowy przez państwa członkowskie prawa do głoso
wania członkom organizacji producentów niebędących
producentami przy podejmowaniu decyzji odnoszących
się do funduszy operacyjnych. Na mocy art. 36 ust. 2
wymienionego rozporządzenia, aby zapewnić większą
elastyczność wdrażania częściowych programów opera
cyjnych przez stowarzyszenia organizacji producentów,
należałoby stosować ten przepis w równym stopniu do
członków stowarzyszeń organizacji producentów, którzy
nie są organizacjami producentów. Ponadto dla jasności
odniesienia do prawa głosowania przy podejmowaniu
decyzji odnoszących się do funduszy operacyjnych
powinny zawierać odniesienia do decyzji odnoszących
się do programów operacyjnych, ponieważ decyzje odno
szące się do funduszy operacyjnych powinny być podej
mowane bezpośrednio przez organizację producentów,
a nie przez stowarzyszenie organizacji producentów.

(4) Dla zapewnienia pewności prawnej należy jasno wskazać,
że pomoc mająca na celu wsparcie tworzenia się grup
producentów i ułatwienie im działalności administra
cyjnej, przewidziana w art. 103a ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007, jest płatnością zryczałtowaną
i że wnioski o przyznanie pomocy nie muszą zawierać
dowodów dotyczących wykorzystania pomocy.

(5) Artykuł 52 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007
stanowi, że wyłącznie produkcja członków organizacji
producentów wprowadzona do obrotu przez samą orga

nizację producentów lub zgodnie z art. 125a ust. 2 lit. b)
oraz c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wliczana jest
do wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu.
Pozwala to na włączenie produkcji, którą członkowie
sami wprowadzają do obrotu na mocy tych ustępów
do wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu
organizacji producentów, której dany producent jest
członkiem, ale wyklucza produkty wprowadzane do
obrotu przez samych członków zgodnie z art. 125a
ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
W interesie organizacji producentów produkty sprzeda
wane bezpośrednio przez rolników za pośrednictwem
innej organizacji producentów należy włączyć do
wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu tamtej
organizacji producentów. Produkty sprzedawane przez
rolników bezpośrednio na rynek nie powinny być
uwzględniane w wartości produkcji stanowiącej przed
miot obrotu organizacji producentów, do której dany
producent należy.

(6) Dla zapewnienia pewności prawnej należy jasno wskazać,
że poziom pomocy dla grup producentów określony
w art. 103a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
oraz art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 może
w niektórych sytuacjach przekroczyć poziom, który ma
zastosowanie do środków objętych programem rozwoju
obszarów wiejskich.

(7) Artykuł 60 ust. 2 akapit trzeci oraz czwarty rozporzą
dzenia (WE) nr 1580/2007 przewidują ograniczenie
wsparcia na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska
do maksymalnych kwot ustalonych w załączniku do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).
Niektóre rodzaje działań na rzecz ochrony środowiska
nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio określonej
działki. Należy zatem zmienić art. 60 ust. 2, żeby wyłą
czyć tego typu działania z tych ograniczeń.

(8) Artykuł 60 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr
1580/2007 stanowi, że państwa członkowskie dopilno
wują, żeby działania dotyczące częściowych programów
operacyjnych były w pełni finansowane z wkładów
członków organizacji producentów i wypłacane
w ramach programów operacyjnych każdej z tych orga
nizacji. Należy umożliwić członkom stowarzyszeń orga
nizacji producentów, którzy nie są organizacjami produ
centów, finansowanie działań lub inwestycji podejmowa
nych przez stowarzyszenia organizacji producentów, pod
warunkiem że członkowie ci są producentami lub spół
dzielniami producentów. Niemniej, zgodnie z art. 36 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, mogą oni
korzystać ze środków finansowanych przez Wspólnotę
wyłącznie pośrednio, np. w formie efektów skali.
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(9) Artykuł 120 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 usta
nawia sankcje w wyniku kontroli pierwszego szczebla
operacji wycofania z rynku. W szczególności art. 120
lit. a), b) oraz c) zawierają odniesienia do kwoty rekom
pensaty. Zamiast tego, dla dobra jasności i pewności
prawnej, przepisy powinny zawierać odniesienia do
kwoty wkładu Wspólnoty.

(10) Artykuł 103f ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustano
wienia krajowej strategii na rzecz stałych programów
operacyjnych. Ze względu na przejrzystość krajowa stra
tegia obowiązująca na dany rok zostaje włączona do
sprawozdań rocznych państw członkowskich
i przesłana do Komisji.

(11) Kilka państw członkowskich napotyka szczególne trud
ności w terminowym opracowaniu krajowych ram
działań na rzecz ochrony środowiska określonych
w art. 103f ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
oraz art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 stano
wiących część krajowej strategii na rzecz stałych
programów operacyjnych. W związku z tym należy
dopuścić jako środek przejściowy odroczenie przez
państwa członkowskie decyzji dotyczących programów
operacyjnych na rok 2009 najpóźniej do dnia 1 marca
2009 r. Szacunkowe kwoty wszystkich programów
operacyjnych należy przedłożyć do dnia 31 stycznia
2009 r., natomiast ostateczne, zatwierdzone kwoty do
dnia 15 marca 2009 r.

(12) Zgodnie z pkt 15 akapit drugi załącznika VIII do rozpo
rządzenia (WE) nr 1580/2007 materiały promocyjne
muszą zawierać następujący napis: „Kampania finanso
wana z pomocą Wspólnoty Europejskiej” oraz,
w przypadku wizualnych środków przekazu, godło
Wspólnoty Europejskiej. Należy jasno określić, że
obowiązek ten dotyczy wyłącznie promocji ogólnej
i promocji znaków jakości. Należy wyraźnie zabronić
wykorzystywania godła Wspólnoty Europejskiej przez
organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji
producentów oraz podmioty zależne, określone w art.
52 ust. 7 tego rozporządzenia, do promocji ich marek/
znaków towarowych.

(13) Zgodnie z pkt 2 lit. a) tiret szóste załącznika XIII do
rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 państwa członkow
skie muszą informować o ilościach produktów wycofa
nych z rynku w podziale według produktów i miesięcy.
Ze względu na przejrzystość konieczne jest jednak doko
nanie podziału tych ilości na ilości podlegające zbyciu
w drodze bezpłatnej dystrybucji i ilości całkowite.

(14) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1580/2007
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(15) W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia zmian
w art. 52 ust. 5 oraz art. 63 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1580/2007 zmiany te należy stosować od
dnia 1 stycznia 2010 r.

(16) 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. 33 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą przyjmować środki ogranicza
jące lub zakazujące podmiotowi prawnemu korzystanie
z uprawnień do zmieniania, zatwierdzania lub odrzucania
decyzji organizacji producentów, w sytuacjach, kiedy stanowi
ona wyraźnie określoną część tego podmiotu prawnego.”;

2) w art. 36 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się lit. b);

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą dopuścić, ograniczyć lub
odmówić im prawa do głosowania przy podejmowaniu
decyzji odnoszących się do programów operacyjnych.”;

3) w art. 49 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) litery a) oraz b) otrzymują brzmienie:

„a) 75 % w regionach kwalifikowalnych w ramach celu
konwergencji; oraz

b) 50 % w pozostałych regionach.”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Pozostała część pomocy wypłacana jest przez państwa
członkowskie w formie płatności zryczałtowanej.
Wnioski o przyznanie pomocy nie muszą zawierać
dowodów dotyczących wykorzystania pomocy.”;
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4) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyłącznie produkcja członków organizacji produ
centów wprowadzona do obrotu bezpośrednio przez orga
nizację producentów wliczana jest do wartości produkcji
stanowiącej przedmiot obrotu. Produkcja członków organi
zacji producentów wprowadzona do obrotu za pośrednic
twem innej organizacji producentów wyznaczonej przez
ich własną organizację, zgodnie z art. 125a ust. 2 lit. b)
i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*), wliczana
jest do wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu tej
drugiej organizacji producentów.

___________
(*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”;

5) w art. 60 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W stosownych przypadkach i nie naruszając przepisów
art. 103a ust. 3, art. 103d ust. 1 oraz 3, art. 103e rozpo
rządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz art. 49 niniejszego
rozporządzenia, poziom wsparcia środków objętych
niniejszym rozporządzeniem nie przekracza poziomu,
który ma zastosowanie do środków objętych programem
rozwoju obszarów wiejskich.”;

b) dodaje się akapit piąty w brzmieniu:

„Akapit czwarty nie ma zastosowania w odniesieniu do
działań na rzecz ochrony środowiska, które nie dotyczą
bezpośrednio lub pośrednio określonej działki.”;

6) w art. 63 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) działania są w pełni finansowane z wkładów członków
stowarzyszeń organizacji producentów, którzy są organi
zacjami producentów, wypłacanych z funduszy operacyj
nych tych organizacji producentów. Na mocy art. 36
proporcjonalnie do wkładu członków organizacji produ
centów działania mogą być finansowane przez członków

stowarzyszeń organizacji producentów, którzy nie są
organizacjami producentów, pod warunkiem że człon
kowie ci są producentami lub spółdzielniami produ
centów.”;

7) w art. 120 lit. a), b) oraz c) „rekompensaty” zastępuje się
przez „wkładu Wspólnoty”;

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

„9. Na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 2 akapit trzeci
niniejszego rozporządzenia z uzasadnionych przyczyn
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję dotyczącą
programów i funduszy operacyjnych na rok 2009 najpóźniej
do dnia 1 marca 2009 r. Decyzja zatwierdzająca może
określać kwalifikowalność wydatków, począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r.

10. Na zasadzie odstępstwa od art. 99 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia państwa członkowskie, które odroczą
decyzje dotyczące programów operacyjnych na rok 2009
na mocy powyższego ustępu, przekazują Komisji do dnia
31 stycznia 2009 r. szacunkowe kwoty funduszu operacyj
nego dla wszystkich programów operacyjnych. Zgłoszenie
wyraźnie podaje zarówno całkowitą kwotę funduszu opera
cyjnego, jak i całkowitą kwotę finansowania wspólnotowego
tego funduszu. Następnie kwoty te są dalej podane
w podziale na środki zapobiegania kryzysom i zarządzania
w sytuacjach kryzysowych oraz inne środki.

Państwa członkowskie określone w powyższym ustępie
przekazują Komisji do dnia 15 marca 2009 r. zatwierdzone
kwoty funduszu operacyjnego dla wszystkich programów
operacyjnych łącznie z wyżej opisanym podziałem.”;

9) załączniki VIII oraz XIII zostają zmienione zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Artykuł 1 pkt 4 i 6 stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku VIII pkt 15 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Materiały promocyjne przeznaczone do promocji ogólnej i promocji znaków jakości zostają opatrzone godłem
Wspólnoty Europejskiej (tylko w przypadku wizualnych środków przekazu) oraz następującym napisem: „Kampania
finansowana z pomocą Wspólnoty Europejskiej”. Organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji producentów
oraz podmioty zależne określone w art. 52 ust. 7 nie wykorzystują godła Wspólnoty Europejskiej do promocji swych
marek/znaków towarowych.”;

2) w załączniku XIII wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Krajowe przepisy przyjęte w celu wdrożenia tytułu I rozdziału IV sekcji IVa oraz części II tytułu II rozdziału II
sekcji IA rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w tym krajowej strategii na rzecz stałych programów operacyj
nych obowiązującej w odniesieniu do programów operacyjnych wdrażanych w roku, którego dotyczy spra
wozdanie.”;

b) w pkt 2 lit. a) tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„— informacje na temat ilości produktów wycofanych w podziale według produktów i miesięcy oraz w podziale
na ilości całkowite i ilości podlegające zbyciu w drodze bezpłatnej dystrybucji, wyrażone w tonach,”.
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