
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 72/2012 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw oraz wprowadzające odstępstwo od 

tego rozporządzenia 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 lit. b) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 ustanowiono 
wspólną organizację rynków rolnych, która obejmuje 
sektor owoców i warzyw oraz sektor przetworzonych 
owoców i warzyw. Artykuł 103e ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 stanowi, że w tych regionach 
państw członkowskich, w których stopień zorganizo
wania producentów w sektorze owoców i warzyw jest 
szczególnie niski, Komisja może upoważnić państwa 
członkowskie, na podstawie właściwie umotywowanego 
wniosku, do wypłacenia organizacjom producentów 
krajowej pomocy finansowej równej maksymalnie 80 % 
wkładów finansowych, o których mowa w art. 103b ust. 
1 lit. a) przedmiotowego rozporządzenia. 

(2) Artykuł 91 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 543/2011 ( 2 ) przewiduje, że na potrzeby art. 
103e ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stopień 
zorganizowania producentów w danym regionie państwa 
członkowskiego oblicza się jako wartość produkcji 
owoców i warzyw, którą w tym regionie uzyskały 
i wprowadziły do obrotu organizacje producentów, zrze
szenia organizacji producentów i grupy producentów, 
podzieloną przez łączną wartość produkcji owoców 
i warzyw, którą uzyskano w tym regionie. W celu zapew
nienia prawidłowego wykorzystania pomocy krajowej, 
właściwe jest wyjaśnienie zasad obliczania stopnia zorga
nizowania producentów. 

(3) Zgodnie z akapitem drugim art. 91 ust. 2 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 543/2011 za region uważa się 
część terytorium państwa członkowskiego, która ma 
odrębny charakter ze względu na cechy administracyjne, 
geograficzne lub gospodarcze. Do celów spójności 
i weryfikowalności należy wyjaśnić definicję regionu 
i określić minimalny okres czasu, w trakcie którego 
zmiany definicji regionu nie są dozwolone, chyba że 
jest to obiektywnie uzasadnione. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 543/2011. 

(5) Akapit pierwszy art. 92 ust. 1 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) nr 543/2011 stanowi, że wnioski 
o pozwolenie na przyznanie krajowej pomocy finansowej 
na programy operacyjne, które mają zostać zrealizowane 
w danym roku kalendarzowym, należy przedstawić 
Komisji do dnia 31 stycznia danego roku. W celu umoż
liwienia stosowania zmienionego art. 91 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 543/2011 w 2012 r., należy 
przewidzieć odstępstwo od terminu określonego 
w akapicie pierwszym art. 92 ust. 1 wspomnianego 
rozporządzenia wykonawczego. Ponadto należy przewi
dzieć korektę wniosków wysłanych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia. 

(6) W celu zapewnienia, aby wnioski o pozwolenie na przy
znanie krajowej pomocy finansowej na programy opera
cyjne, które mają zostać zrealizowane w 2012 r., mogły 
być składane zgodnie z nowymi przepisami, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 
następującym po jego opublikowaniu. Jednak art. 95 
ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 
wymaga również, aby do wniosku do Unii o zwrot 
krajowej pomocy finansowej dołączyć dowody 
pokazujące stopień zorganizowania producentów 
w danym regionie. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 
zatem bez uszczerbku dla wniosków do Unii o zwrot 
krajowej pomocy finansowej zgodnie z art. 95 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 r. 
zatwierdzonej przez Komisję przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 543/2011 

Artykuł 91 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 
otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 91 

Stopień zorganizowania producentów i definicja regionu 

1. Na potrzeby art. 103e ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 stopień zorganizowania producentów w danym 
regionie państwa członkowskiego oblicza się jako wartość 
produkcji owoców i warzyw, którą w tym regionie uzyskały
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.



i wprowadziły do obrotu organizacje producentów, zrze
szenia organizacji producentów i grupy producentów, 
podzieloną przez łączną wartość produkcji owoców 
i warzyw, którą uzyskano w tym regionie. 

Wartość produkcji owoców i warzyw, którą w tym regionie 
uzyskały i wprowadziły do obrotu organizacje producentów, 
zrzeszenia organizacji producentów i grupy producentów, 
o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczy wyłącznie 
produktów, w odniesieniu do których wspomniane organi
zacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów 
i grupy producentów zostały uznane. Artykuły 42 i 50 
stosuje się odpowiednio. Wyłącznie produkcja organizacji 
producentów, zrzeszeń organizacji producentów, grup produ
centów i ich członków uzyskana w danym regionie, która 
została wprowadzona do obrotu przez organizacje produ
centów, zrzeszenia organizacji producentów i grupy produ
centów, jest brana pod uwagę przy obliczaniu tej wartości. 

Do obliczenia łącznej wartości produkcji owoców i warzyw 
uzyskanej w danym regionie stosuje się odpowiednio metodę 
określoną w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 

2. Stopień zorganizowania producentów w danym 
regionie państwa członkowskiego uważa się za szczególnie 
niski, jeżeli średnia z tych stopni obliczonych zgodnie z ust. 
1 wynosi w ostatnich trzech latach, dla których dostępne są 
dane, mniej niż 20 %. 

3. Jedynie produkcja owoców i warzyw pochodząca 
z regionu, o którym mowa w niniejszym artykule, może 
korzystać z krajowej pomocy finansowej. 

4. Do celów niniejszego rozdziału państwa członkowskie 
określają regiony jako odrębne części swojego terytorium 
zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami, 
takimi jak ich cechy agronomiczne i gospodarcze oraz ich 
potencjał rolniczy lub potencjał w zakresie produkcji 
owoców i warzyw, lub ich strukturę instytucjonalną albo 
administracyjną oraz w odniesieniu do których dostępne są 
dane w celu obliczenia stopnia zorganizowania producentów 
zgodnie z ust. 1. 

Regiony zdefiniowane przez państwo członkowskie do celów 
niniejszego rozdziału nie mogą być zmieniane przez okres co 
najmniej 5 lat, chyba że taka zmiana jest obiektywnie uzasad
niona z ważnych powodów niezwiązanych z obliczaniem 
stopnia zorganizowania producentów w danym regionie lub 
regionach. 

___________ 
(*) Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1.” 

Artykuł 2 

Odstępstwo od przepisów art. 92 ust. 1 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 543/2011 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego art. 92 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 państwa 
członkowskie przedstawiają swoje wnioski o pozwolenie na 
przyznanie krajowej pomocy finansowej na podstawie art. 
103e ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na programy 
operacyjne, które mają zostać zrealizowane w 2012 r. do dnia 
29 lutego 2012 r. 

Państwa członkowskie określają regiony, w tym ich granice 
geograficzne, jak przewidziano w art. 91 ust. 4 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 543/2011 zmienionego niniejszym 
rozporządzeniem, w swoim pierwszym wniosku o pozwolenie 
złożonym po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
W stosownych przypadkach państwa członkowskie dokonują 
korekty wniosków o pozwolenie złożonych w odniesieniu do 
2012 r., przesłanych do Komisji przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, do dnia 29 lutego 2012 r. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla wnio
sków złożonych do Unii o zwrot krajowej pomocy finansowej 
zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011 r. zatwierdzonej przez Komisję przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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