
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/376 

z dnia 3 marca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/921 w odniesieniu do ponownego przydziału 
niewykorzystanych ilości zgłoszonych zgodnie z art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia 

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. 219 ust. 1 w związku z art. 228, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd Federacji Rosyjskiej („Rosja”) wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów 
z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw. Ten zakaz przywozu spowodował poważne zagrożenie wystąpieniem 
zakłóceń na rynku wynikających ze znacznego spadku cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy stał 
się niedostępny. Zakaz przywozu jest przedłużony do końca 2017 r. W takich okolicznościach wciąż występuje 
rzeczywiste zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku Unii w przypadku niektórych określonych produktów, 
takich jak jabłka i gruszki, a zatem – dopóki rosyjskie embargo nadal obowiązuje – należy przyjąć i wprowadzić 
odpowiednie środki. 

(2)  Zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku ma szczególne znaczenie w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw, w którym do Rosji wywożono duże ilości łatwo psujących się produktów. Przekierowanie produkcji 
w inne miejsca przeznaczenia okazało się trudne. W związku z tym na rynku wciąż występuje sytuacja, której — 
jak się wydaje — zwykłe środki dostępne na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie mogą zaradzić. 

(3)  W celu zapobieżenia poważnym i przedłużającym się zakłóceniom na rynku rozporządzenia delegowane Komisji 
(UE) nr 913/2014 (2), (UE) nr 932/2014 (3), (UE) nr 1031/2014 (4), (UE) 2015/1369 (5) i (UE) 2016/921 (6) 
przewidują maksymalne kwoty wsparcia na operacje wycofania z rynku, niezbierania plonów i zielonych 
zbiorów, obliczone na podstawie dotychczasowego wywozu do Rosji. 

(4)  W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/921 uznano również, że produkty objęte programem ustanowionym 
przez to rozporządzenie, które były wywożone do Rosji, mogą zostać przekierowane na rynki innych państw 
członkowskich. Producenci tych samych produktów w tych państwach członkowskich, które nie wywoziły 
dotychczas swoich produktów do Rosji, mogą zatem spotkać się ze znacznym zakłóceniem na rynku, 
a w szczególności ze spadkiem cen. W celu stabilizacji rynku pomoc finansowa Unii została zatem udostępniona 
producentom we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do jednego lub więcej produktów objętych 
tym rozporządzeniem, ale przedmiotowe ilości produktów nie mogły przekraczać 3 000 t na państwo 
członkowskie. 

(5)  Państwa członkowskie mogły swobodnie zdecydować, do jakiego stopnia wykorzystają ilości 3 000 t. Gdy 
zdecydowały się nie wykorzystać tych ilości, miały powiadomić Komisję o niewykorzystanych ilościach do dnia 
31 października 2016 r. 

(6)  Do dnia 31 października 2016 r. Niemcy, Dania, Luksemburg, Słowacja, Słowenia, Austria i Zjednoczone 
Królestwo formalnie powiadomiły Komisję, że zdecydowały się nie wykorzystać swoich ilości lub ich części. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki 

wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn (Dz.U. L 248 z 22.8.2014, s. 1). 
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki 

wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.U. L 259 
z 30.8.2014, s. 2). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne 
środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 22). 

(5) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1369 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 
nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw 
(Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 17). 

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki 
wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 154 z 11.6.2016, s. 3). 



(7)  Niewykorzystane ilości powinny być zatem przydzielone ponownie. Ponowny przydział powinien opierać się na 
przejrzystych, obiektywnych i sprawiedliwych kryteriach. Najlepiej należałoby to zapewnić poprzez zastosowanie 
udziału każdego państwa członkowskiego w całkowitej wielkości, jak wynika z obecnego przydziału opisanego 
w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/921, jako podstawy ponownego przydziału. W celu 
zapewnienia, że przydział na każde państwo członkowskie wyniesie co najmniej 300 t, przydziały dla Cypru, 
Chorwacji i Portugalii należy odpowiednio zwiększyć z 85 do 300 t. Zastosowanie tego środka jest niezbędne, 
ponieważ ponowny przydział ilości mniejszych niż 85 t doprowadziłby do nadmiernego obciążenia administra
cyjnego organów krajowych, szczególnie w odniesieniu do kontroli, a jednocześnie nie miałby istotnego wpływu 
na sytuację producentów ani sytuację na rynku. 

(8) W celu wywarcia natychmiastowego wpływu na rynek oraz przyczynienia się do stabilizacji cen w zaintereso
wanych państwach członkowskich niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązywać od tego dnia do 30 czerwca 2017 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/921 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Pomoc finansowa na środki wsparcia, o których mowa w art. 1 ust. 1, zostanie udostępniona państwom 
członkowskim w odniesieniu do ilości produktów określonych w załącznikach I i V.”; 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W następstwie powiadomień, o których mowa w ust. 4, zgłoszone niewykorzystane ilości są ponownie 
przydzielane państwom członkowskim, jak określono w załączniku V. 

Przedmiotowe przydzielone ponownie ilości określone w załączniku V stanowią dodatek do ilości określonych 
w ust. 1 akapit drugi.”;  

2) art. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie przydzielają ilości, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 5, organizacjom producentów 
i producentom, którzy nie są członkami organizacji producentów, zgodnie z zasadą »kto pierwszy, ten lepszy«.”;  

3) dodaje się załącznik V, którego tekst jest określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Obowiązuje ono od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 30 czerwca 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

Przydzielone ponownie ilości produktów przydzielonych na państwo członkowskie, o których 
mowa w art. 2 

Państwa członkowskie Przydzielone ponownie ilości 
(w tonach) 

Polska 7 720 

Hiszpania 3 015 

Belgia 2 385 

Grecja 1 150 

Włochy 1 080 

Niderlandy 1 065 

Francja 365 

Cypr 300 

Chorwacja 300 

Portugalia 300”   
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