
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 865/2012 

z dnia 21 września 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 867/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów 

gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania 

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. 103 ust. 2 
akapit trzeci w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
867/2008 ( 2 ) organizacje podmiotów gospodarczych 
sektora oliwek mogą otrzymać zaliczkę w wysokości 
maksimum 90 % wydatków kwalifikujących się na dany 
rok, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia. W tym 
celu państwo członkowskie wypłaca pierwszą transzę 
przed upływem miesiąca następującego po miesiącu 
rozpoczęcia realizacji zatwierdzonego programu prac na 
odnośny rok. 

(2) Przepis ten ma na celu umożliwienie szybkiego 
rozpoczęcia prac, jednakże w Grecji, z powodu kryzysu 
gospodarczego, nie przyniósł on oczekiwanego skutku. 
W praktyce, w związku z kryzysem, niektóre organizacje 
podmiotów gospodarczych, nie będąc w stanie złożyć 
zabezpieczenia określonego w art. 11 ust. 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 867/2008, nie mogły uzyskać zaliczki, 
o której mowa w ust. 2 wymienionego artykułu, i z tego 
powodu nie rozpoczęły realizacji swoich programów 
prac na lata 2012–2015. 

(3) W tych warunkach należy w drodze wyjątku umożliwić 
państwu członkowskiemu wypłatę pierwszej transzy 
zaliczki określonej w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy 

rozporządzenia (WE) nr 867/2008 do dnia 30 września 
2012 r., co umożliwi beneficjentom ponowne wykorzys
tanie zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do wcześ
niejszych programów prac i zwolnionych w międzyczasie, 
o ile spełnione zostaną wszystkie odnośne warunki. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 867/2008. 

(5) W celu zapewnienia skutecznego zarządzania przedmio
towym środkiem niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 867/2008 dodaje się 
akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego i w odnie
sieniu do pierwszego roku realizacji zatwierdzonych 
programów prac na lata 2012–2015, przed dniem 
30 września 2012 r. Grecja może wypłacić przedmiotowym 
organizacjom podmiotów gospodarczych pierwszą transzę 
w wysokości połowy kwoty określonej w ust. 1.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 21 września 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 5.
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