
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2000 

z dnia 9 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 546/2003, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 952/2006, (WE) 
nr 826/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1296/2008, (UE) nr 1272/2009, (UE) nr 738/2010 oraz 
rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 511/2012 w odniesieniu do obowiązków 

przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych 

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. 223 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 792/2009 (2) ustanowiono wspólne zasady przekazywania Komisji informacji 
i dokumentów przez państwa członkowskie. 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. W rozporządzeniu (WE) nr 792/2009 
określono również wspólne zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki którym systemy te zapewniają 
autentyczność, integralność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów oraz ochronę danych osobowych. 
Obowiązek stosowania tych systemów musi być przewidziany w każdym rozporządzeniu ustanawiającym 
szczegółowe zobowiązanie sprawozdawcze. 

(2)  Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami 
w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w zakresie stosunków z organami zaangażowanymi w 
realizację wspólnej polityki rolnej. 

(3)  Za pośrednictwem tego systemu można wypełnić kilka zobowiązań w zakresie przekazywania informacji oraz 
zobowiązań sprawozdawczych, a w szczególności zobowiązania przewidziane w rozporządzeniach Komisji (WE) 
nr 546/2003 (3), (WE) nr 1342/2003 (4), (WE) nr 952/2006 (5), (WE) nr 826/2008 (6), (WE) nr 1295/2008 (7), 
(WE) nr 1296/2008 (8), (UE) nr 1272/2009 (9), (UE) nr 738/2010 (10) oraz rozporządzeniach wykonawczych 
Komisji (UE) nr 543/2011 (11) i (UE) nr 511/2012 (12). 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(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 płatności 
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 546/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania 
rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz.U. L 81 
z 28.3.2003, s. 12). 

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu 
pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
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). 

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat 
do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3). 

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz.U. L 340 
z 19.12.2008, s. 45). 

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów 
taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, 
s. 57). 

(9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej 
(Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1). 

(10) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla 
niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu (Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 11). 

(11) 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). 

(12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji 
producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 156 z 16.6.2012, s. 39). 



(4) Do celów skutecznej administracji należy zmienić niektóre obowiązki przekazywania informacji z uwzględ
nieniem zdobytych doświadczeń. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia: (WE) nr 546/2003, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 952/2006, 
(WE) nr 826/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1296/2008, (UE) nr 1272/2009, (UE) nr 738/2010 oraz 
rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 511/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 546/2003 art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Notyfikacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 792/2009 (*).  

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

Artykuł 2 

W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Państwa członkowskie nie są zobowiązane do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
ppkt (ii) i (iii) oraz w ust. 1 lit. b) i c) w okresach, w których nie ustalono żadnych refundacji wywozowych, podatku 
wywozowego lub pomocy żywnościowej. 

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

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

Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 952/2006 art. 15a akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Przed zakończeniem każdego miesiąca każde państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje na temat 
średnich wartości cen zebrane na szczeblu krajowym, jak również łączne stosowne ilości i odchylenia standardowe. 
Średnie wartości i odchylenia standardowe są ważone względem ilości, o których przedsiębiorstwa poinformowały 
na podstawie akapitu powyżej. Informacje te są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 792/2009 (*).  

(*) 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 Egejskiego 
(Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).”. 
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Artykuł 4 

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 wprowadza się następujące zmiany:  

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, w tym powiadomienia o braku ofert, są przekazywane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 792/2009. 

4. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące powiadomień są określone w rozporządzeniach otwierających 
przedmiotową procedurę przetargową.”;  

2) skreśla się ust. 5. 

Artykuł 5 

W art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1295/2008 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 4, są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 792/2009 (*).  

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

Artykuł 6 

W rozporządzeniu (WE) nr 1296/2008 art. 21a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 21a 

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są przekazywane zgodnie z przepisami rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 792/2009 (*).  

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

Artykuł 7 

W rozporządzeniu (UE) nr 1272/2009 art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 58 

Metoda stosowana przy wypełnianiu obowiązków powiadamiania 

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są przekazywane zgodnie z przepisami rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 792/2009 (*).  

(*) 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 Egejskiego 
(Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).”. 
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Artykuł 8 

W art. 5 rozporządzenia (UE) nr 738/2010 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Informacje, o których mowa w ust. 9, są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 792/2009 (*).  

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

Artykuł 9 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 art. 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powiadomienia określone w art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 3 i 4, art. 97 i 128, art. 129 ust. 1, art. 130 i 131, 
art. 134 ust. 1 i w niniejszym artykule oraz wnioski określone w art. 92 ust. 1 są przekazywane zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 792/2009.”. 

Artykuł 10 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 511/2012 wprowadza się następujące zmiany:  

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

„d)  łącznej liczbie uznanych organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych na koniec 
poprzedniego roku kalendarzowego.”;  

2) art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  łącznej ilości mleka surowego, szczegółowo określonej dla każdego państwa członkowskiego produkcji, 
dostarczonej na ich terytorium w ramach umów wynegocjowanych przez uznane organizacje producentów i ich 
zrzeszenia zgodnie z art. 149 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 (*) w poprzednim roku kalendarzowym, o której poinformowano właściwe organy na podstawie 
art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, podając liczbę organizacji producentów i zrzeszeń oraz odnośne 
dostarczone ilości;  

(*) 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 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 671).”;  

3) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Powiadomienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 3 ust. 2, są 
przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (*).  

(*) 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 Egejskiego 
(Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).”. 
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Artykuł 11 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 listopada 2015 r. 

Art. 3 stosuje się jednak od dnia 1 października 2016 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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