
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1085/2011 

z dnia 27 października 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 
17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich ( 1 ), w szczególności jego 
art. 15, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 ( 2 ) ustanawia 
zasady w zakresie przygotowania, wyboru, realizacji, 
finansowania i kontroli programów określonych w art. 
6 rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008. 

(2) W celu zwiększenia efektywności systemu należy umoż
liwić organizacjom branżowym i międzybranżowym 
przedstawianie programów, które mają być realizowane, 
dwa razy do roku na rynku wewnętrznym i w państwach 
trzecich. Harmonogram przedstawiania i wyboru należy 
tak dostosować, aby programy odrzucone poprzednim 
razem otrzymały drugą szansę. W celu ułatwienia prze
chodzenia na nowy harmonogram przedstawiania 
i wyboru należy zapewnić, by zmiana harmonogramu 
nie wpłynęła na harmonogram dotyczący pierwszego 
przedstawienia programów w 2012 r. 

(3) W celu ograniczenia zbędnych obciążeń administracyj
nych należy znieść wymóg przekazywania Komisji 
szeregu dokumentów (kopii umowy zawartej 
z organizacjami proponującymi i dowodu złożenia 
zabezpieczenia; kopii umowy podpisanej z organem 
wdrażającym; kopii każdego wniosku o wypłatę zaliczki 
i dowodu złożenia odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji umowy), 
chyba że Komisja wyraźnie tego zażąda. 

(4) Należy sprecyzować, że przesłania dotyczące wpływu 
produktu na zdrowie muszą zostać zaakceptowane 
przez organ krajowy właściwy w zakresie zdrowia 
publicznego oraz że materiały zatwierdzone przez 
państwo członkowskie należy przekazać Komisji. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 501/2008. 

(6) 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 501/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Przesłania odnoszące się do takich skutków muszą być 
zatwierdzone przez organ krajowy właściwy w zakresie 
zdrowia publicznego.”; 

2) w art. 8 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Organizacje branżowe i międzybranżowe w Unii, repre
zentujące sektor lub sektory, których to dotyczy (zwane 
dalej »organizacjami proponującymi«), przedstawiają 
programy państwu członkowskiemu najpóźniej do dnia 30 
września (»pierwsze przedstawienie programów«) oraz do 
dnia 15 kwietnia (»drugie przedstawienie programów«) 
każdego roku. W odniesieniu do 2012 r. pierwsze przedsta
wienie programów może odbyć się dnia 30 listopada 
2011 r.”; 

3) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz 
określony w art. 9 ust. 1, załączając, w stosownych przy
padkach, wykaz wybranych organów wdrażających, jeżeli 
zostały one wybrane zgodnie z art. 8 ust. 3 oraz jeden 
egzemplarz programów. Wykaz przekazuje się zarówno 
drogą elektroniczną, jak i pocztową, a Komisja otrzymuje 
go najpóźniej dnia 30 listopada – w przypadku pierw
szego przedstawienia programów – oraz dnia 15 czerwca 
– w przypadku drugiego przedstawienia programów.”;
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( 1 ) Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 147 z 6.6.2008, s. 3.



b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Najpóźniej do dnia 31 stycznia – w przypadku 
pierwszego przedstawienia programów – oraz do dnia 
16 sierpnia – w przypadku drugiego przedstawienia 
programów – Komisja informuje zainteresowane państwa 
członkowskie w przypadku stwierdzenia niezgodności 
całości lub części przedstawionego programu: 

a) z przepisami unijnymi; lub 

b) z wytycznymi – w przypadku rynku wewnętrznego; 
lub 

c) z kryteriami określonymi w art. 9 ust. 2 – 
w przypadku krajów trzecich.”; 

c) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Po sprawdzeniu poprawionych programów Komisja 
podejmuje do dnia 30 kwietnia – w przypadku pierw
szego przedstawienia programów – oraz do dnia 15 listo
pada – w przypadku drugiego przedstawienia 
a programów – decyzję dotyczącą możliwości współ
finansowania przez nią programów zgodnie 
z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 3/2008.”; 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, 2 i 3 
ustanawia się następujące terminy w odniesieniu do 
pierwszego przedstawienia programów w 2012 r.: 

a) państwa członkowskie przekazują, a Komisja otrzy
muje wykaz, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej 
do dnia 15 lutego 2012 r.; 

b) Komisja przesyła państwom członkowskim informacje 
określone w ust. 2 do dnia 26 kwietnia 2012 r.; oraz 

c) Komisja podejmuje do dnia 30 czerwca 2012 r. 
decyzję dotyczącą możliwości współfinansowania 
przez nią programów.”; 

4) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwo członkowskie przekazuje Komisji, na jej 
wniosek i w terminie 10 dni roboczych, egzemplarz 
umowy oraz dowód złożenia zabezpieczenia. 

Państwo członkowskie przekazuje Komisji, na jej wniosek 
i w terminie 10 dni roboczych, egzemplarz umowy zawartej 
przez wybraną organizację proponującą z organem 
wdrażającym. Ostatnia z wymienionych umów powinna 
zawierać zobowiązanie organu wdrażającego do poddania 
się kontrolom określonym w art. 25.”; 

5) art. 17 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„3. Wypłata zaliczki uwarunkowana jest złożeniem przez 
organizację podpisującą umowę zabezpieczenia na rzecz 
państwa członkowskiego w wysokości 110 % tej zaliczki, 
na warunkach przewidzianych w tytule III rozporządzenia 
(EWG) nr 2220/85. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji, na jej wniosek i w terminie 10 dni roboczych, 
kopię każdego wniosku o wypłatę zaliczki i dowód złożenia 
odpowiedniego zabezpieczenia.”; 

6) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwo członkowskie przekazuje Komisji, na jej 
wniosek i w terminie 10 dni roboczych, kopię sprawozdań 
kwartalnych wymaganych w przypadku płatności pośrednich 
zgodnie z art. 18.”; 

7) w art. 23 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Przekazują one Komisji zatwierdzone materiały.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 27 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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