
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 666/2012 

z dnia 20 lipca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2092/2004, (WE) nr 793/2006, (WE) nr 1914/2006, (WE) nr 
1120/2009, (WE) nr 1121/2009, (WE) nr 1122/2009, (WE) nr 817/2010 oraz (WE) nr 1255/2010 
w odniesieniu do zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej 

organizacji rynków rolnych oraz systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 

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. 192 ust. 2 
w związku z art. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 2 ), w szczególności 
jego art. 142 lit. q), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 
31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, 
zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują 
Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia 
wspólnej organizacji rynków, systemu płatności 
bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz 
systemów stosowanych w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egej
skiego ( 3 ) ustanawia wspólne zasady przekazywania 
Komisji informacji i dokumentów przez właściwe organy 
państw członkowskich. Zasady te w szczególności obej
mują obowiązek korzystania przez państwa członkow
skie z systemów informatycznych udostępnianych przez 
Komisję oraz zatwierdzanie praw dostępu dla organów 
lub osób upoważnionych do przesyłania informacji. 
Ponadto rozporządzeniem tym ustanawia się wspólne 
zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki 
którym systemy te zapewniają autentyczność, integral
ność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów 
oraz ochronę danych osobowych. 

(2) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 792/2009 w rozporzą
dzeniach określających szczególne zobowiązania doty
czące przekazywania informacji należy wprowadzić 
obowiązek stosowania systemów informatycznych 
zgodnie z wymienionym rozporządzeniem. 

(3) Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający 
elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami 

w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz 
w relacjach z organami zaangażowanymi w realizację 
wspólnej polityki rolnej. 

(4) Przyjmuje się, że przy pomocy przedmiotowego systemu 
możliwe jest zrealizowanie szeregu zobowiązań dotyczą
cych przekazywania informacji zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 792/2009, w szczególności tych przewi
dzianych w rozporządzeniach Komisji: (WE) nr 
2092/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego 
na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości 
pochodzącego ze Szwajcarii ( 4 ), (WE) nr 793/2006 
z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiającym niektóre 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań 
w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych Unii Europejskiej ( 5 ), (WE) nr 1914/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące 
rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ( 6 ), 
(WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania systemu 
płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników ( 7 ), (WE) nr 1121/2009 
z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającym szczegó 
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolni
ków, ustanowionych w jego tytułach IV i V ( 8 ), (WE) nr 
1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgod
ności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarzą
dzania i kontroli w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego przewidzianych w wymienionym 
rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej 
zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego 
dla sektora wina ( 9 ), (WE) nr 817/2010 z dnia 
16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania 
refundacji wywozowych związanych z dobrostanem 
żywego bydła w czasie transportu ( 10 ), (WE) nr 
1255/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiającym
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szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfo
wych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej 
z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej 
Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii ( 1 ). 

(5) Z myślą o skutecznej administracji oraz uwzględniając 
zdobyte doświadczenia, należy albo uprościć procedurę 
przekazywania niektórych informacji i wskazać te infor
macje w wymienionych rozporządzeniach, albo je z nich 
usunąć. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 2092/2004, (WE) nr 793/2006, (WE) nr 1914/2006, 
(WE) nr 1120/2009, (WE) nr 1121/2009, (WE) nr 
1122/2009, (UE) nr 817/2010 oraz (UE) nr 1255/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2092/2004 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 7a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegó 
łowe informacje na temat ilości produktów wprowadzonych 
do swobodnego obrotu zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1301/2006. 

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są dokony
wane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*) z zastosowaniem kategorii produktów określo
nych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008. 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

2) skreśla się załączniki IV, V i VI. 

Artykuł 2 

W rozporządzeniu (WE) nr 793/2006 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 47 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Powiadomienia, o których mowa w niniejszym arty
kule, są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 792/2009 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

2) w art. 48 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Powiadomienia i sprawozdania, o których mowa 
w art. 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są 
dokonywane i składane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
792/2009.”. 

Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 1914/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Powiadomienia, o których mowa w niniejszym arty
kule, są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 792/2009 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

2) w art. 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Powiadomienia i sprawozdania, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, 
są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
792/2009.”. 

Artykuł 4 

W rozporządzeniu (WE) nr 1120/2009 dodaje się art. 51a 
w brzmieniu: 

„Artykuł 51a 

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządze
niu, z wyjątkiem art. 51 ust. 4, są dokonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

Powiadomienia, o których mowa w art. 51 ust. 3, są doko
nywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*) dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

Artykuł 5 

W rozporządzeniu (WE) nr 1121/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) W art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w lit. a) ppkt (i) skreśla się tiret pierwsze, drugie i trzecie; 

b) skreśla się lit. b); 

c) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany: 

(i) w lit. a) ppkt (i) skreśla się tiret pierwsze i drugie; 

(ii) skreśla się ppkt (i); 

d) skreśla się lit. d) i e); 

2) dodaje się art. 94a w brzmieniu: 

„Artykuł 94a 

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządze
niu, są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 792/2009 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

Artykuł 6 

W art. 84 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 ust. 6 otrzymuje 
brzmienie:
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„6. Powiadomienia, o których mowa w art. 40 oraz 
w ust. 2 i 5 niniejszego artykułu, są dokonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

Artykuł 7 

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 817/2010 dodaje się ustęp 
w brzmieniu: 

„Powiadomienia, o których mowa w niniejszym artykule, są 
dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*); 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

Artykuł 8 

W rozporządzeniu (UE) nr 1255/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegó 
łowe informacje na temat ilości produktów wprowadzonych 
do swobodnego obrotu zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1301/2006. 

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są dokony
wane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*) z zastosowaniem kategorii produktów określo
nych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008. 

___________ 
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”. 

2) skreśla się załączniki VIII, IX i X. 

Artykuł 9 

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

Niniejsze rozporządzenia stosuje się od dnia 16 sierpnia 2012 r. 
Jednakże art. 1 i 8 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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