
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 956/2013 

z dnia 4 października 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do wypłaty pomocy dla 
organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw 

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 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 oraz rozporzą
dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 ( 2 ) prze
widują pomoc finansową Unii dla organizacji produ
centów w sektorze owoców i warzyw. 

(2) Wyrokiem z dnia 30 maja 2013 r. w sprawach połączo
nych T-454/10 i T-482/11 ( 3 ) Sąd stwierdził nieważność 
art. 52 ust. 2a akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1580/2007 ( 4 ) oraz równoważnego art. 50 ust. 3 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w 
odniesieniu do obliczania wartości stanowiącej przedmiot 
obrotu produkcji owoców i warzyw przeznaczonych do 
przetworzenia. Sąd stwierdził również nieważność art. 60 
ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011 w odniesieniu do kwalifikowalności działań 
w ramach programów operacyjnych w zakresie inwe
stycji i działań związanych z przekształcaniem owoców 
i warzyw w przetworzone owoce i warzywa. 

(3) Wyrok Sądu utrzymał skutki przepisu dotyczącego obli
czania wartości produkcji wprowadzonej do obrotu 
jedynie w zakresie, w jakim odpowiednie płatności 
zostały dokonane przed dniem ogłoszenia wyroku. 
W związku z powyższym płatności dokonywane przez 
państwa członkowskie mogą być zawieszone lub opóź
nione w oczekiwaniu na przyjęcie nowych zasad, które 
zastąpią unieważnione, albo w związku z zawieszającym 
skutkiem odwołania. 

(4) Komisja podjęła decyzję o wniesieniu odwołania od orze
czenia Sądu w wyżej wymienionych sprawach. Odwo 
łanie zostało wniesione do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w dniu 12 sierpnia 2013 r. W oczeki
waniu na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro
pejskiej w sprawie odwołania, o ile nie postanowi on 
inaczej, skutki wyroku Sądu są zawieszone. 

(5) Artykuł 70 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011 stanowi, że pomoc dla organizacji produ
centów musi zostać wypłacona do dnia 15 października 
roku następującego po roku realizacji programu opera
cyjnego. Jeżeli pomoc wypłaca się po tym terminie, 
należy stosować obniżki przewidziane w art. 9 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 883/2006 ( 5 ). 

(6) Należy zatem przedłużyć termin wypłaty przez państwa 
członkowskie pomocy finansowej Unii na przedmiotowe 
programy operacyjne w odniesieniu do roku wdrażania 
2012, biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie 
mogły zawiesić obsługę wniosków o przyznanie płat
ności do czasu, kiedy Komisja wniosła odwołanie i na 
czas trwania tej procedury. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 70 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 
dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„Pomoc na programy realizowane w roku 2012 r. w odnie
sieniu do owoców i warzyw przeznaczonych do przetwo
rzenia może jednak zostać wypłacona nie później niż dnia 
31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 

7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora 
owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw 
(Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.). 

( 3 ) Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari 
Vegetali (Anicav) (T-454/10) i Agrupación Española de Fabricantes 
de Conservas Vegetales (Agrucon) i inni (T482/11) przeciwko 
Komisji Europejskiej. 

( 4 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 
2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń 
Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w 
sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1). 

( 5 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia 
kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów 
oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW 
(Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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