
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 994/2013 

z dnia 16 października 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 952/2006, (WE) nr 967/2006, (WE) nr 555/2008 i (WE) nr 
1249/2008 w odniesieniu do zobowiązań dotyczących wymiany informacji i zobowiązań 

sprawozdawczych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych 

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) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 792/2009 ( 2 ) okre 
ślono wspólne zasady przekazywania Komisji przez 
państwa członkowskie informacji i dokumentów. Zasady 
te w szczególności obejmują obowiązek korzystania 
przez państwa członkowskie z systemów informatycz
nych udostępnianych przez Komisję oraz zatwierdzanie 
praw dostępu organów lub osób upoważnionych do 
przekazywania informacji. W rozporządzeniu (WE) nr 
792/2009 określono również wspólne zasady dotyczące 
systemów informatycznych, dzięki którym systemy te 
zapewniają autentyczność, integralność i trwałą czytel
ność przesyłanych dokumentów oraz ochronę danych 
osobowych. Obowiązek stosowania tych systemów 
musi być przewidziany w każdym rozporządzeniu usta
nawiającym szczegółowe zobowiązanie sprawozdawcze. 

(2) Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający 
elektroniczne administrowanie dokumentami i procedu
rami w ramach swoich wewnętrznych procedur pracy 
oraz w relacjach z organami zaangażowanymi we 
wspólną politykę rolną. 

(3) Za pośrednictwem tego systemu można wypełnić kilka 
zobowiązań w zakresie przekazywania informacji oraz 
zobowiązań sprawozdawczych, a w szczególności zobo
wiązania przewidziane w rozporządzeniach Komisji (WE) 
nr 952/2006 ( 3 ), (WE) nr 967/2006 ( 4 ), (WE) nr 
555/2008 ( 5 ) i (WE) nr 1249/2008 ( 6 ). 

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

(5) W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 art. 100 ust. 2 
przewidziano uproszczony sposób przekazywania infor
macji, gdy dotyczą one jedynie wartości zerowych. 
Ponieważ system informatyczny obejmuje uproszczoną 
procedurę przesyłania tych informacji, procedura przesy 
łania informacji z tego artykułu nie jest już potrzebna. 

(6) W rozporządzeniu (WE) nr 1249/2008 należy określić 
dodatkową informację dotyczącą uboju bydła w celu 
wyliczenia współczynnika ważenia, o którym mowa 
w art. 18 tego rozporządzenia. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 952/2006, (WE) nr 967/2006, (WE) nr 555/2008 
oraz (WE) nr 1249/2008.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) 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 płat
ności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów 
stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych 
i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3). 

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania 
rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 
z 1.7.2006, s. 39). 

( 4 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej 
produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22). 

( 5 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 
2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej orga
nizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu 
z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli 
w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1). 

( 6 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 
2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnoto
wych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich 
oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3).



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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 58 

Przekazywanie informacji i powiadomień 

Informacje i powiadomienia, o których mowa w art. 5 ust. 3 
i art. 12, 21 i 22, przekazywane są zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 792/2009 (*). 

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

Artykuł 2 

W art. 21 rozporządzenia (WE) nr 967/2006 dodaje się ust. 
5 w brzmieniu: 

„5. Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 10 
i 17 oraz w niniejszym artykule, przekazywane są zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

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

Artykuł 3 

W art. 100 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) tytuł „Przekazywanie informacji” otrzymuje brzmienie „Prze
kazywanie informacji i powiadomień”; 

2) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Informacje i powiadomienia skierowane do Komisji, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazy
wane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*). 

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

3) skreśla się ust. 2. 

Artykuł 4 

W rozporządzeniu (WE) nr 1249/2008 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 19 dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

„d) całkowita liczba sztuk bydła dorosłego poddanego 
ubojowi w poprzednim roku kalendarzowym w podziale 
według każdej kategorii, klasy uformowania i klasy 
okrywy tłuszczowej.”; 

2) dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

„Artykuł 39a 

Przekazywanie informacji i powiadomień 

Informacje i powiadomienia skierowane do Komisji, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem 
informacji i powiadomień, o których mowa w art. 36, są 
przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009 (*). 

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

Artykuł 5 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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