
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1597 

z dnia 23 września 2015 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014 w odniesieniu 
do końcowej daty płatności pierwszej transzy zaliczki wypłacanej organizacji beneficjentów w 
Grecji w odniesieniu do programów prac w sektorze oliwy z oliwek i oliwek stołowych za 

rok 2015 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 31 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 611/2014 (2) termin pierwszego 
trzyletniego programu prac dla wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych, o którym mowa w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, rozpoczęto w dniu 1 kwietnia 2015 r. 

(2)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 615/2014 (3) państwa członkowskie 
muszą zapłacić pierwszą transzę zaliczki wypłacanej organizacji beneficjentów w odniesieniu do pierwszego roku 
realizacji zatwierdzonych programów prac do dnia 31 maja 2015 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia 
zaliczki te są uzależnione od złożenia zabezpieczenia przez instytucję beneficjenta. 

(3)  Panujące w Grecji warunki gospodarcze i bankowe doprowadziły do zatrzymania niektórych zatwierdzonych 
programów prac, gdyż organizacje beneficjentów nie były w stanie złożyć wymaganego zabezpieczenia w 
odpowiednim czasie. W związku z tym Grecja nie mogła wypłacić im pierwszej transzy do dnia 31 maja 2015 r. 

(4)  Biorąc pod uwagę tę sytuację oraz w celu umożliwienia realizacji wszystkich zatwierdzonych programów prac, 
należy wprowadzić odstępstwo od art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, aby umożliwić 
Grecji wypłacenie odpowiedniej pierwszej transzy do dnia 15 października 2015 r. 

(5)  Na potrzeby niezwłocznego wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinno ono wejść w życie następnego dnia 
po jego opublikowaniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do Grecji i w odniesieniu do 2015 r. terminem, o którym mowa w pierwszym zdaniu art. 3 ust. 2 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, jest dzień 15 października 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 
7.6.2014, s. 55). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 615/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 w odniesieniu do programów prac w celu wsparcia sektorów oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, 
s. 95). 



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 23 września 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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