
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1962 

z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla 

sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych 

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. 30, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Z doświadczeń zebranych w trakcie realizacji bieżących trzyletnich programów prac, które rozpoczęły się w dniu 
1 kwietnia 2015 r., wynika, że należy uprościć lub doprecyzować niektóre przepisy rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 611/2014 (2). Ponadto należy bardziej ograniczyć obciążenie administracyjne 
podmiotów gospodarczych i krajowych administracji. 

(2)  Z uwagi na fakt, że państwa członkowskie najlepiej mogą ocenić faktyczne ryzyko podwójnego finansowania 
różnych programów pomocy, którymi zarządzają, powinny one jasno określić kryteria rozgraniczające, które 
umożliwią rozróżnienie operacji lub działań wspieranych w ramach trzyletnich programów prac od tych, które są 
finansowane w ramach innych unijnych instrumentów. 

(3)  Minimalny przydział środków finansowania Unii przeznaczonych na określone obszary działalności powinien 
zostać ustalony przez zainteresowane państwa członkowskie, ponieważ to one najlepiej mogą zidentyfikować 
newralgiczne i priorytetowe obszary na swoim terytorium. Aby zapewnić zrównoważone wdrażanie priorytetów 
na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, przedmiotowy minimalny przydział powinien mieć 
zastosowanie do wszystkich programów prac. 

(4)  Przeprowadzona uprzednio na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 611/2014 przez organizacje 
otrzymujące dofinansowanie ocena programów prac powinna zostać uwzględniona w wykazie kryteriów wyboru 
nowych programów prac. 

(5)  W celu uproszczenia metody obliczania kosztów ogólnych należy zezwolić na stosowanie stawki ryczałtowej. 

(6)  Aby wnioski o zaliczkę mogły zapewnić płynność beneficjentom w trakcie realizacji trzyletniego programu prac, 
należy znieść obowiązek uwzględniania wniosku o zaliczkę w pierwotnym wniosku o zatwierdzenie. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 611/2014. 

(8)  Programami prac zatwierdzonymi przed dniem 1 kwietnia 2018 r. należy zarządzać zgodnie z przepisami 
rozporządzenia delegowanego (UE) nr 611/2014, które miały zastosowanie w momencie ich zatwierdzania, aż 
do momentu zakończenia realizacji tych programów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 611/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Zakaz podwójnego finansowania 

Państwa członkowskie jasno określają kryteria rozgraniczające w celu zagwarantowania, że nie udziela się wsparcia 
na podstawie art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do operacji lub działań, które są wspierane 
w ramach innych instrumentów unijnych.”; 
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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). 



2) w art. 3 ust. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Outsourcing działań organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów zgodnie z art. 155 rozporzą
dzenia (UE) nr 1308/2013 jest dozwolony w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 na następujących 
warunkach:”;  

3) w art. 4 ust. 1 skreśla się lit. a);  

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Przydział środków finansowania Unii 

Państwa członkowskie ustalają minimalny przydział środków finansowania Unii przyznawany na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 na określone obszary, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporzą
dzenia. Ten minimalny przydział ma zastosowanie do wszystkich programów prac, które mają zostać zatwierdzone 
na podstawie niniejszego rozporządzenia w danym państwie członkowskim.”;  

5) art. 6 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g)  ocena programów, które mogły zostać wcześniej zrealizowane przez organizacje otrzymujące dofinansowanie 
w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1334/2002 (*), rozporządzenia Komisji (WE) nr 2080/2005 (**), 
rozporządzenia (WE) nr 867/2008 lub niniejszego rozporządzenia.  

(*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych 
w sektorze oliwek na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 (Dz.U. L 195 z 24.7.2002, s. 16). 

(**) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2080/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 865/2004 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych 
w sektorze oliwek, ich programów pracy oraz ich finansowania (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, s. 8).”;  

6) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

a)  skreśla się lit. h); 

b)  dodaje się akapit drugi w brzmieniu: 

„Do celów akapitu pierwszego lit. d) państwa członkowskie mogą zadecydować, czy koszty ogólne kwalifikują się 
na podstawie stawki ryczałtowej czy na podstawie rzeczywistych kosztów określonych w oparciu o dokumenty 
przedstawione przez beneficjentów.”. 

Artykuł 2 

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

Ma ono zastosowanie do programów prac, które rozpoczną się od dnia 1 kwietnia 2018 r., i do procesu ich zatwier
dzania. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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