
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 565/2013 

z dnia 18 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 273/2008, (WE) nr 566/2008, (WE) nr 
867/2008, (WE) nr 606/2009 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 
1333/2011 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach 

wspólnej organizacji rynków rolnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 491/2007 

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, 

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 ( 2 ) ustanawia wspólne zasady przekazywania 
Komisji informacji i dokumentów przez państwa człon
kowskie. Zasady te w szczególności obejmują obowiązek 
korzystania przez państwa członkowskie z systemów 
informatycznych udostępnianych przez Komisję oraz 
zatwierdzanie praw dostępu dla organów lub osób 
upoważnionych do przesyłania informacji. Rozporzą
dzenie (WE) nr 792/2009 ustanawia również wspólne 
zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki 
którym systemy te zapewniają autentyczność, integral
ność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów 
oraz ochronę danych osobowych. Obowiązek stosowania 
tych systemów musi być przewidziany w każdym 
rozporządzeniu ustanawiającym szczegółowe zobowią
zanie dotyczące przekazywania informacji. 

(2) 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. 

(3) Za pośrednictwem tego systemu można wypełniać kilka 
obowiązków w zakresie informowania, w szczególności 
tych, które są przewidziane w rozporządzeniach Komisji: 
(WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. 
w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji 
wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw 
z wołowiny i cielęciny ( 3 ), (WE) nr 273/2008 z dnia 
5 marca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w 
odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka 

i przetworów mlecznych ( 4 ), (WE) nr 566/2008 z dnia 
18 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 
odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu wołowiny 
pochodzącej od bydła w wieku do dwunastu miesięcy ( 5 ), 
(WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawia
jącym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji 
podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich 
programów prac oraz ich finansowania ( 6 ), (WE) nr 
606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiającym 
niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii 
produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowią
zujących ograniczeń ( 7 ) oraz w rozporządzeniu wyko
nawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 
2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzo
nych owoców i warzyw ( 8 ). 

(4) Z myślą o skutecznej administracji oraz w świetle 
dotychczasowych doświadczeń, należy uprościć proce
durę przekazywania niektórych informacji, sprecyzować 
ją albo zlikwidować. 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2007 z dnia 
3 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1947/2005 w 
odniesieniu do przekazywania danych dotyczących 
nasion ( 9 ) obejmuje tylko procedury przekazywania infor
macji, które nie są już przydatne, ponieważ specjalna 
pomoc w odniesieniu do nasion niektórych gatunków 
roślin już się zakończyła. 

(6) W art. 135 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011 przewidziano procedurę informowania 
o zwyczajowych dniach handlowych na reprezentatyw
nych rynkach. Ponieważ system elektronicznych powia
domień umożliwia codzienne informowanie o cenach, 
informowanie o zwyczajowych dniach handlowych nie 
jest już konieczne. 

(7) W art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
1333/2011 ( 10 ) przewidziano obowiązek powiadamiania 
Komisji o liście podmiotów gospodarczych wprowadza
jących do obrotu banany, którym przyznano wyłączenie 
z kontroli zgodności z normami handlowymi. Powiada
mianie takie okazało się nieprzydatne pod względem 
zapewniania zgodności z tymi normami handlowymi 
w sektorze bananów. Obowiązek ten należy zatem 
znieść.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12. 

( 4 ) Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 160 z 19.6.2008, s. 22. 
( 6 ) Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 5. 
( 7 ) Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1. 
( 8 ) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1. 
( 9 ) Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 3. 

( 10 ) Dz.U. L 336 z 20.12.2001, s. 23.



(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 1731/2006, (WE) nr 273/2008, (WE) nr 566/2008, 
(WE) nr 867/2008, (WE) nr 606/2009 oraz rozporzą
dzenia wykonawcze (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 
1333/2011. Należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 
491/2007. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1731/2006 otrzymuje brzmie
nie: 

„Artykuł 5 

Dodatkowe środki kontroli 

1. Państwa członkowskie określają bardziej szczegółowe 
środki kontroli dotyczące produkcji konserw i powiadamiają 
o nich Komisję. W szczególności dbają one o to, by wyklu
czyć wszelką możliwość zastąpienia używanych surowców 
lub przedmiotowych produktów. 

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, przesyłane 
są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

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

Artykuł 2 

W rozporządzeniu (WE) nr 273/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) skreśla się art. 19; 

2) dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Artykuł 19a 

Powiadomienia 

Powiadomienia, o których mowa w art. 2, art. 4 ust. 1 i w 
załączniku III C przesyłane są zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

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

Artykuł 3 

Art. 9 rozporządzenia (WE) nr 566/2008 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9 

Powiadomienia 

Powiadomienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3, art. 6 
ust. 3 i art. 8 ust. 1 i 2 przesyłane są zgodnie z rozporzą
dzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

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

Artykuł 4 

Art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 867/2008 otrzymuje 
brzmienie: 

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

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

Artykuł 5 

W rozporządzeniu (WE) nr 606/2009 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przekazywanie Komisji informacji lub dokumentów 
określonych w ust. 1 lit. c) i w ust. 3 i 4 dokonywane jest 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

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

2) w dodatku 3 do załącznika I A punkt 2 otrzymuje brzmie
nie: 

„2. Grecja powiadamia Komisję z wyprzedzeniem, jeżeli 
zamierza zmienić przepisy określone w ust. 1 lit b). 
Powiadomienie takie jest przesyłane zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 792/2009. Jeśli Komisja nie udzieli 
odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy od takiego powia
domienia, Grecja będzie mogła wprowadzić planowane 
zmiany.”; 

3) w załączniku I B część A pkt 3 zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie: 

„Państwa członkowskie przekazują Komisji, z wyprzedzeniem 
i zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009, wszelkie 
niezbędne informacje techniczne dotyczące odnośnych win, 
w tym specyfikacje oraz roczną wielkość produkcji.”; 

4) w załączniku I C, pkt 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie powiadamiają o tych odstępstwach 
Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009. 
Następnie Komisja informuje o nich pozostałe państwa 
członkowskie.”. 

Artykuł 6 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. 134 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) średnie reprezentatywne ceny produktów przywożonych 
z państw trzecich, sprzedawanych na reprezentatywnych 
rynkach przywozowych wymienionych załączniku XVII, 
oraz znaczące ceny odnotowane na innych rynkach 
w odniesieniu do znacznych ilości produktów przywo 
żonych lub – w przypadku braku danych na temat cen 
dla rynków reprezentatywnych – znaczące ceny dla 
produktów przywożonych odnotowane na innych 
rynkach; oraz”;
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2) skreśla się art. 135; 

3) art. 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powiadomienia określone w art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 3 
i 4, art. 97, 128, art. 129 ust. 1, art. 130, 131 i w niniej
szym artykule oraz wnioski określone w art. 92 ust. 1 są 
przekazywane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
792/2009”. 

4) tytuł załącznika XVII otrzymuje brzmienie: „Rynki reprezen
tatywne, o których mowa w art. 134 ust. 1 lit. a)”. 

Artykuł 7 

W art. 9 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
1333/2011 skreśla się akapit drugi. 

Artykuł 8 

Rozporządzenie (WE) nr 491/2007 traci moc. 

Artykuł 9 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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