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oraz

na

pozostałe

1.

Wprowadzenie
Celem niniejszego mechanizmu jest złagodzenie skutków nagłego spadku cen

poprzez udzielenie nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw
poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
Agencja w ramach powyższego celu realizuje zadania związane z udzielaniem
nadzwyczajnego wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe
nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 września 2014r., w tym przeprowadza kontrole, o których mowa
w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 932/2014,
tymczasowa nadzwyczajna pomoc finansowa UE obejmuje działania związane z:
wycofaniem z rynku,
niezbieraniem plonów,
zielonymi zbiorami.

Wsparcie

przyznawane

jest

w

odniesieniu

do

następujących

produktów

przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże: pomidory, marchew, kapusta,
słodka papryka, kalafior i brokuły głowiaste, ogórki, korniszony, grzyby z rodzaju
Agaricus, jabłka, gruszki, śliwki, owoce miękkie, winogrona stołowe.

Całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, z czego 82 mln
EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe
produkty.
Wsparcie finansowe obejmuje działania prowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia
do dnia 30 listopada 2014 r., z wyjątkiem sytuacji, gdy całkowita kwota pomocy
finansowej Unii lub jedna z kwot wskazanych powyżej zostanie osiągnięta przed
w/w terminem końcowym. W takim przypadku Komisja Europejska niezwłocznie
powiadomi

państwa

członkowskie

o

konieczności

powiadomień.
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wstrzymania

przyjmowania

2.

Uczestnicy mechanizmu

Uczestnikiem mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców
i warzyw” jest:
1) organizacja producentów owoców i warzyw, uznana na podstawie odrębnych
przepisów i realizująca program operacyjny, o którym mowa w art. 33
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, zwana w
dalszej części warunków „organizacją producentów”;
2) producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów,
o której mowa w ppkt 1, będący producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw

rolnych

oraz

ewidencji

wniosków

o

przyznanie

płatności

(Dz.U. z 2012 r. poz. 86 z późn. zm.), który:
a) posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym
prowadzi uprawę owoców lub warzyw w gruncie, a powierzchnia działki rolnej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów,
o

przyznanie

ewidencji
płatności,

gospodarstw
na

której

rolnych

oraz

prowadzi

ewidencji

daną

wniosków

uprawę,

wynosi

co najmniej 0,1 ha,
lub
b) prowadzi uprawę owoców lub warzyw w ramach działu specjalnego produkcji
rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
zwany w dalszej części warunków „producentem indywidualnym”.
Wsparcie finansowe w ramach niniejszego mechanizmu może być przyznane
organizacjom producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania
produktów z rynku w swoich programach operacyjnych.
Ponadto, w przypadku organizacji producentów nie ma zastosowania ograniczenie
w wysokości 5% wielkości produkcji sprzedanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i art. 79 ust. 2
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, w odniesieniu do produktów objętych
niniejszym mechanizmem.
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3.

Akty prawne

3.1 Akty prawne UE
1. 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. UE L 259, z 30.08.2014, str. 2-20).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671854, z późn. zm.).
3. 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. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami,
rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro(Dz. Urz. UE L 255,
28.08.2014, str. 18).

3.2 Akty prawne krajowe:
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
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5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r.
w

sprawie

określenia

sposobu

zagospodarowania

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r., Nr 5, poz. 29).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych
nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw
w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz.
1171).

4.

Produkty, stawki wsparcia i działania objęte mechanizmem.
Mechanizm

„Tymczasowe

nadzwyczajne

wsparcie

producentów

i warzyw” obejmuje następujące:
I. produkty świeże:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Produkt
pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami
pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie
marchew kod CN 0706 10 00;
kapusta kod CN 0704 90 10;
papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami
papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie
kalafior kod CN 0704 10 00;
brokuły kod CN 0704 10 00;
ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami
ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie
korniszony kod CN 0707 00 90;
pieczarki kod CN 0709 51 00;
jabłka kod CN 0808 10;
gruszki kod CN 0808 30;
śliwki kod CN 0809 40;
maliny i jeżyny kod CN 0810 20;
porzeczki czarne kod CN 0810 30;
porzeczki białe kod CN 0810 30;
porzeczki czerwone kod CN 0810 30;
agrest kod CN 0810 30;
pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium kod CN 0810 40;
winogrona kod CN 0806 10 10;
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owoców

W przypadku pomidorów wsparcie dotyczy jedynie odmian przeznaczonych do
spożycia jako produkty świeże.

II.

Wysokość maksymalnych stawek wsparcia oraz sposób wyliczenia pomocy
finansowej określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września
2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z

ustanowieniem

tymczasowych

środków

nadzwyczajnych

wsparcia

producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu
z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190)
oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia
2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla
producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie
delegowane (UE) nr 913/2014.

Jeżeli kwoty wynikające z powiadomień zgłoszonych przez państwa członkowskie
do Komisji Europejskiej przekroczą ustanowione limity finansowe (125 mln EUR,
z czego 82 mln EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR
na pozostałe produkty), wówczas Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustala
odpowiednio jeden lub dwa współczynniki redukcji.

III. działania (operacje):
a)

zielone zbiory – oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nienadających się do
sprzedaży produktów na danym obszarze. Przedmiotowe produkty nie mogą być
uszkodzone

przed rozpoczęciem zielonych zbiorów

z

powodu warunków

klimatycznych, choroby lub innych powodów.
b)

niezbieranie

–

oznacza

zakończenie

obecnego

cyklu

produkcyjnego

na danym obszarze, w przypadku gdy produkt jest dobrze rozwinięty i jest solidnej
i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych
zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.
UWAGA:
Zielone zbiory oraz niezbieranie są czynnościami dodatkowymi i niezwiązanymi
z normalnymi metodami uprawy.
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W przypadku producenta indywidualnego na zasadzie odstępstwa od art. 85
ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 dla niniejszego
mechanizmu zastosowanie mają następujące zasady:
− wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie
znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych
zbiorów i dla których normalne zbiory jeszcze się nie zaczęły;
− środki w zakresie niezbierania nie będą przysługiwały w przypadku,
gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach
handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego;
− zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są stosowane
jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego obszaru.
W przypadku organizacji producentów na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3
akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011
w ramach niniejszego mechanizmu środki w zakresie niezbierania plonów mogą
przysługiwać nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano
produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego.
W takich przypadkach kwoty wsparcia, zostają proporcjonalnie obniżone
z uwzględnieniem produkcji już zebranej, ustalonej na podstawie rejestrów
magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów.
c)

wycofanie – oznacza nieprzeznaczanie do sprzedaży owoców i warzyw, o których
mowa w pkt 4 ppkt I niniejszych warunków; „produkty wycofane z rynku”, „produkty
wycofane” i „produkty niewystawione na sprzedaż” oznaczają produkty będące
przedmiotem takiego wycofania z rynku.
Wycofywany produkt musi posiadać Świadectwo zgodności z normami
handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy
organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

4.1. Wycofanie w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz na pozostałe przeznaczenia
1. Operacji wycofania z rynku produktów objętych niniejszym mechanizmem można
dokonać w ramach:
1) bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia
Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

nr

1308/2013,

polegającej

na przekazaniu tych produktów do odbiorców ujętych w Rejestrze uznanych
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organizacji

charytatywnych

i

uprawnionych

innych

jednostek

organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie internetowej
ARR, tj. www.arr.gov.pl.
lub
2) przekazania produktów wycofanych z rynku na pozostałe przeznaczenia, tj.:
a. pasze dla zwierząt znajdujących się:
w gospodarstwach rolnych,
w ogrodach zoologicznych,
w parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
w rezerwatach przyrody,
na

terenach

obwodów

łowieckich,

jeżeli

zwierzęta

te

są

przedmiotem gospodarki łowieckiej,
lub
b. podmiotowi prowadzącemu biogazownię z przeznaczeniem na cele
energetyczne,
lub
c. podmiotowi

prowadzącemu

działalność

w

zakresie

przetwórstwa

produktów rolnych z przeznaczeniem na alkohol stosowany wyłącznie
do celów przemysłowych lub energetycznych.
w dalszej części niniejszych warunków nazywanych „odbiorcami”.
Dostawy produktów wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz na
pozostałe przeznaczenia mogą być realizowane tylko do odbiorców, którzy
zgodnie z art. 12 ust 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków
owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i
konopi uprawianych na włókno, posiadają wpis do Rejestru uznanych organizacji
charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób
fizycznych, dostępnym na stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
2. Czynności wycofania w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz na pozostałe
przeznaczenia podlegają kontroli właściwego organu Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z pkt 5.2. niniejszych
warunków.
3. Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku jest wystawione przez
podmiot odbierający wycofywany produkt Świadectwo potwierdzenia przekazania
produktów wycofanych z rynku, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych
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warunków, na którym odbiorca potwierdza odbiór produktów. Świadectwo
potwierdzenia(…) jest niezbędne do uzyskania wsparcia, o którym mowa w pkt 5.3.
Przedmiotowe Świadectwo(…) sporządza się w trzech egzemplarzach: jeden dla
odbiorcy produktu, dwa dla podmiotu wycofującego z rynku dany produkt.
4. Wycofywane produkty z rynku muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.
Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule II
„Klasyfikacja produktów” rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011,
produkt wycofany z rynku powinien być zgodny z w/w normami z wyjątkiem
przepisów dotyczących prezentacji i oznakowania produktów. Produkty mogą być
wycofywane luzem, a produkty różnej wielkości mogą być wycofywane jednocześnie,
pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań dla klasy II, w szczególności
wymagań dotyczących jakości i wielkości.
5. Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane
z rynku muszą spełnić minimalne wymagania określone w załączniku X do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, tj:
1) produkty muszą być:
całe,
zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia,
które czynią je niezdatnymi do spożycia,
czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez
szkodniki,
wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
wolne od obcych zapachów lub smaków;
2) produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem;
3) produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.
6. W przypadku wycofania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji
na opakowaniu produktów należy umieścić godło europejskie oraz napis Produkty
przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
nr 932/2014 ]
Przykładowy wzór oznakowania
bezpłatnej dystrybucji:

opakowania

Strona 10 z 21

produktów przeznaczonych

do

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie
delegowane Komisji (UE) nr 932/2014].

7. W przypadku gdy odbiorca produktu, po wystawieniu dla danego produktu:
− świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych
owoców i warzyw, wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
− świadectwa

potwierdzenia

przekazania

produktów

wycofanych

z rynku wystawionego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych
warunków przez podmiot odbierający produkty wycofywane z rynku,
decyduje się na pozostawienie produktu w pomieszczeniach magazynowych
producenta

indywidualnego/organizacji

producentów,

ponosi

on

całkowitą

odpowiedzialność za dany produkt w tym za jego jakość oraz konsekwencje
wynikające z niewłaściwego przechowywania produktu.
5.

Przebieg mechanizmu.

1. Uczestnik mechanizmu, który nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze
Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, przed złożeniem Powiadomienia
do ARR w ramach niniejszego mechanizmu, zobowiązany jest zarejestrować się
w CRP, zgodnie z zasadami rejestracji udostępnionymi na stronie internetowej
ARR: www.arr.gov.pl w dziale: Pozostałe działania/ Rejestracja przedsiębiorców.
2. Podstawą dokonania rejestracji jest złożenie w Sekcji Administracji w OT ARR lub
w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR wypełnionego formularza rejestracyjnego
WPR_P1_f1 udostępnionego na ww. stronie internetowej ARR.
3. Formularz

Powiadomienia

o

zamiarze

przeprowadzenia

wycofania/

niezbierania/zielonych zbiorów owoców lub warzyw (załącznik nr 1 do
niniejszych warunków), jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP dla
uczestników niniejszego mechanizmu, którzy:
a) nie posiadają wpisu do CRP,
albo
b) dokonują aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP.
4. W przypadku dokonania rejestracji na podstawie Powiadomienia(…), nie ma
wymogu składania formularza WPR_P1_f1, o którym mowa w ppkt 2.
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5.1. Złożenie powiadomienia
1. Organizacja

producentów

lub

producent

indywidualny,

która/ry

zamierza

przeprowadzić działania, o których mowa w pkt 4 ppkt III niniejszych warunków,
musi zgłosić powyższy zamiar do OT ARR właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę, poprzez złożenie Powiadomienia o zamiarze
przeprowadzenia wycofania/niezbierania/zielonych zbiorów owoców lub warzyw,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
2. Powiadomienia dotyczą działań określonych w pkt 4 ppkt III, które przeprowadzane
są w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r.
3. Powiadomienia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszych warunków
i dotyczące działań określonych w pkt 4 ppkt III oraz realizowanych w okresie,
o którym mowa w ppkt 2, podlegają rozpatrzeniu.
4. Formularz w/w powiadomienia dostępny jest w:
Centrali ARR,
Oddziałach Terenowych ARR
na stronie internetowej ARR.
5. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt 4
ppkt III, należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed dniem planowanego
dokonania tych działań.
6. Powiadomienie składa się w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych warunków: osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową, faksem
lub pocztą elektroniczną. Adresy poczty elektronicznej poszczególnych OT ARR
umieszczone są w pkt. 9.3 niniejszych warunków.
7. W przypadku złożenia Powiadomienia(…) faksem lub pocztą elektroniczną,
oryginał tego powiadomienia należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub
złożyć osobiście w siedzibie właściwego OT ARR.
8. Za datę złożenia powiadomienia rozumie się: w przypadku złożenia
powiadomienia osobiście - datę jego złożenia w kancelarii OT ARR, w
pozostałych przypadkach - datę jego wpływu do właściwego OT ARR.
9. W przypadku, gdy w/w dokument jest poprawny pod względem formalno –
prawnym, ARR lub właściwe służby kontrolne, przeprowadzają kontrolę na miejscu,
tj.:
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a) w przypadku, gdy Powiadomienie(…) dotyczy operacji wycofania, kontrolę na
miejscu przeprowadza właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, zgodnie z pkt 5.2 ppkt 3.
b) w przypadku, gdy Powiadomienie(…) dotyczy operacji niezbierania plonów lub
zielonych zbiorów, kontrolę na miejscu przeprowadza ARR zgodnie z pkt 5.2
ppkt 4.
10. W przypadku, gdy Powiadomienie(…) zawiera braki, dyrektor OT ARR wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie określonym w Wezwaniu
do uzupełnienia powiadomienia.
Powyższe

nie

dotyczy

przypadku,

gdy

wnioskodawca

uzupełnił

braki

w Powiadomieniu(…) do dnia wejścia w życie niniejszych warunków.
Uzupełnienie

Powiadomienia(…)

może

dotyczyć

tylko

produktów,

ilości

oraz powierzchni zgłoszonych w pierwotnym Powiadomieniu(…). W przypadku, gdy
wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoje żądanie co do produktu, ilości,
powierzchni – zobowiązany jest złożyć nowe Powiadomienie(…).
11. W przypadku, gdy organizacja producentów i producenci indywidualni, złożyli
powiadomienia do właściwego OT ARR o działaniach określonych w pkt 4 ppkt III,
o których ARR poinformowała KE, Prezes ARR, nie wcześniej niż dwa dni
kalendarzowe od daty powiadomienia KE, umieszcza na stronie internetowej ARR
informację, że powiadomienia zostały otrzymane przez KE oraz mogą kwalifikować
się do wypłaty pomocy finansowej Unii, po spełnieniu pozostałych warunków
niezbędnych do jej uzyskania.
12. W przypadku, gdy KE przekaże państwom członkowskim UE informację, że nie
będzie przyjmowała dalszych powiadomień dotyczących wszystkich produktów lub
dalszych powiadomień dotyczących produktów, w odniesieniu do których przyznana
kwota została przekroczona, Prezes Agencji niezwłocznie podaje do publicznej
wiadomości taką informację.
5.2. Kontrola przeprowadzonych działań.
1. Przed podjęciem czynności kontrolnych, dotyczących złożonego Powiadomienia(…)
kontroler przedkłada uczestnikowi mechanizmu do uzupełnienia Oświadczenie
producenta

owoców

lub

warzyw

dotyczące

skutków

złożonego

powiadomienia, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych warunków. W treści
przedmiotowego Oświadczenia(…) dyrektor OT ARR jednocześnie informuje
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wnioskodawcę, że jego Powiadomienie(…) zostało zaraportowane do KE i co do
zasady zakwalifikowane do wsparcia, po spełnieniu pozostałych warunków
niezbędnych do jego uzyskania.
2. W

celu

potwierdzenia

dokonania

przez

uczestników mechanizmu

działań

określonych w pkt 4 ppkt III niniejszych warunków, ARR lub właściwe służby
kontrolne przeprowadzają kontrolę na miejscu.
3. Kontrola w zakresie wycofania produktów:
3.1. Kontrole I szczebla operacji wycofania produktów, przeprowadza właściwy organ
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2014.na warunkach
i zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest Protokół kontroli oraz wystawiane
jest Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla
świeżych owoców i warzyw.
3.3. Uzyskanie przez organizację producentów lub producenta indywidualnego
Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców
i warzyw jest tożsame z udzieleniem przez Dyrektora OT ARR zgody na
przeprowadzenie operacji wycofania.
UWAGA:

uzyskane

przez

wnioskodawcę

Świadectwo

zgodności

z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw oraz spełnienie
pozostałych warunków niezbędnych do uzyskania wsparcia stanowi
podstawę do ubiegania się o wsparcie.
3.4. Kontrole II szczebla operacji wycofania produktów, przeprowadza Agencja
Rynku Rolnego na zasadach i warunkach określonych w art. 7 ust. 3
rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014. Przedmiotowym kontrolom
podlegają zarówno organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy
dokonywali operacji wycofania oraz odbiorcy produktów wycofanych.
3.5. .Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach raport
z kontroli, który podpisywany jest przez kontrolera oraz kontrolowanego lub
osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego.
4. Kontrolę w zakresie

niezbierania/zielonych zbiorów przeprowadzają właściwe

służby kontrolne i obejmuje ona m.in. sprawdzenie:
a) miejsca położenia uprawy, z której pochodzi produkt, w tym numer działki
ewidencyjnej;
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b) rodzaju produktu objętego daną operacją, a w przypadku pomidorów również
odmiany;
c) rodzaju zadeklarowanej operacji;
d) sposobu produkcji, w tym prowadzenia uprawy w gruncie lub pod osłonami;
e) zadeklarowanej powierzchni uprawy w podziale na poszczególne rodzaje
produktów zgłoszonych do zadeklarowanej operacji;
f)

ilości produktów objętych daną operacją;

g) kwalifikowalności uprawy do przeprowadzenia zadeklarowanej operacji
w przypadku:
− zielonych zbiorów - sprawdzenie, czy dane produkty nie są uszkodzone
i dany obszar uprawy, zadeklarowany w Powiadomieniu(…) był utrzymany
w dobrym stanie, a po przeprowadzeniu zielonych zbiorów sprawdzenie,
czy operacja została w pełni przeprowadzona na danym obszarze,
a zebrany produkt został poddany denaturacji.
− niezbierania
w

–

sprawdzenie,

Powiadomieniu(…)

utrzymany

czy
jest

obszar
w

dobrym

zadeklarowany
stanie

i

nie

przeprowadzano na nim częściowych zbiorów, a produkt jest dobrze
rozwinięty i ogólnie w dobrym stanie, a jego jakość odpowiednia
i pozwalająca na wprowadzenie do obrotu. Po przeprowadzeniu
niezbierania sprawdzenie, czy produkt został poddany denaturacji.
4.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport z kontroli. Raport
z kontroli sporządzany jest w 2 egzemplarzach i podpisywany przez kontrolera
oraz

kontrolowanego

lub

osobę

uprawnioną

do

reprezentowania

kontrolowanego.
5.3. Forma i termin złożenia wniosku o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia
producentom owoców i warzyw.
1. Uczestnicy mechanizmu, którzy złożyli powiadomienia, o których mowa w pkt. 5.1
niniejszych warunków i przeprowadzili zadeklarowane w nich działania zobowiązani
są złożyć we właściwym OT ARR Wniosek o udzielenie nadzwyczajnego
wsparcia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
2. Formularz wniosku można uzyskać w:
Kancelarii Ogólnej Centrali ARR,
OT ARR,
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poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl .
3. Ostateczny termin złożenia wniosku podaje do publicznej wiadomości Prezes ARR
na stronie internetowej Agencji.
4. Do wniosku należy dołączyć m.in.:
a) w przypadku operacji wycofania:
świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla
świeżych owoców i warzyw, wydane przez właściwy organ Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
świadectwo

potwierdzenia

przekazania

produktów

wycofanych

z rynku wystawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do

niniejszych

warunków

przez

podmiot

odbierający

produkty

wycofywane z rynku,
b) inne dokumenty uzasadniające kwotę wnioskowanego wsparcia
c) ponadto,

podpisując

wnioskodawca
kwalifikowalnych

składa
do

wniosek

o

udzielenie

oświadczenie,
pomocy

że

finansowej

w
UE

nadzwyczajnego
odniesieniu
na

mocy

do

wsparcia
operacji

rozporządzenia

delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 wnioskodawca nie otrzymał i nie
otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego, ani
odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.
5. Poprawnie
uprawnioną

wypełniony,
do

kompletny

reprezentowania

i

podpisany
wnioskodawcy

przez

wnioskodawcę/osobę

Wniosek

o

udzielenie

nadzwyczajnego wsparcia należy złożyć:
bezpośrednio do właściwego OT ARR,
lub
rejestrowaną przesyłką pocztową na adres właściwego OT ARR.
6. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi formalno – prawne przyjmowany jest do
realizacji, zgodnie z pkt 6. Wypłata wsparcia producentom owoców i warzyw.
7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalno – prawnych niezbędnych
do jego przyjęcia, Dyrektor OT ARR informuje wnioskodawcę o brakach i wzywa do
ich uzupełnienia.
8. Za datę złożenia wniosku o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia rozumie się datę
jego złożenia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin do złożenia wniosku jest ostateczny i nie podlega przywróceniu.
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6. Wypłata wsparcia producentom owoców i warzyw
1. Wypłata wsparcia przysługuje producentowi indywidualnemu oraz organizacji
producentów, którzy w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r.
przeprowadzili działania, o których mowa w pkt 4 ppkt III oraz należycie spełnili
warunki niezbędne do uzyskania wsparcia.
2. Kwota wsparcia zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:
a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014r.,
b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014,
z uwzględnieniem współczynników, o których mowa poniżej.
3. W przypadku operacji dotyczących wycofania produktów w ramach bezpłatnej
dystrybucji, wnioskodawcy zwracane są poniesione koszty:
a) transportu wyliczane na podstawie stawek zryczałtowanych, ustalonych w
oparciu o odległości pomiędzy miejscem wycofania a miejscem dostawy,
określonych w załączniku XII do RWK 543/2011,
b) opakowania i sortowania, w odniesieniu do produktów w opakowaniach o masie
netto

nie

przekraczającej

25

kg,

wyliczane

na

podstawie

stawek

zryczałtowanych określonych w części A załącznika XIII do RWK 543/2011
4. Wyliczenia kwoty zwrotu w odniesieniu do kosztów transportu dokonuje się na
podstawie odległości (w km) podanej przez organizacje producentów/producenta
indywidualnego lecz nie większej niż odległość (w km), pomiędzy miejscem
wycofania a odbioru, ustalona przy użyciu elektronicznej mapy GPS.
5. Wsparcie dla uczestników mechanizmu, którzy podejmowali działania, o których
mowa w pkt 4 ppkt III niniejszych warunków, będzie mogło zostać przyznane po
uprzedniej akceptacji KE zgłoszonych informacji o łącznych ilościach produktów
wycofanych z rynku oraz łącznej powierzchni objętej niezbieraniem plonów lub
zielonymi zbiorami i łącznych kwotach pomocy finansowej UE na odpowiednie
działania, o których mowa w pkt 4 ppkt III.
6. W przypadku przekroczenia kwoty wsparcia, o której mowa w pkt 1, na podstawie
informacji

przekazanych

przez

państwa

członkowskie,

KE

ustala

współczynnik/współczynniki przydziału dotyczące przyznania wsparcia.
7. Poszczególne państwa członkowskie stosują jednolicie współczynnik/współczynniki
przydziału do wszystkich wniosków.
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8. Wsparcie

dla

uczestników

mechanizmu

nie

zostanie

wypłacone

zanim

współczynnik/współczynniki przydziału nie zostaną ustalone przez KE lub zanim KE
nie poinformuje, że żaden współczynnik przydziału nie zostanie ustalony.
9. Dyrektor OT ARR wydaje decyzję w sprawie udzielenia nadzwyczajnego wsparcia
po uwzględnieniu okoliczności i warunków, o których mowa w ppkt 1-8.
10. Wypłata wsparcia będzie mogła być zrealizowana po ustaleniu współczynnika
przydziału przez KE lub po otrzymaniu przez państwa członkowskie informacji z KE,
że żaden taki współczynnik przydziału nie zostanie ustalony, do dnia 30 czerwca
2015 r.
11. Obliczenie

równowartości

kwoty

wsparcia

w

złotych

następuje

zgodnie

z zasadami określonymi w art. 29 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 907/2014, gdzie terminem operacyjnym dla kursu walutowego jest ostateczny
termin składania wniosków. Zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 907/2014, w przypadku gdy termin operacyjny jest ustalony na mocy
prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który należy zastosować, jest ostatni kurs
wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym miał miejsce termin operacyjny.
7. Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami
Weryfikację

zgodności

z

rozporządzeniami

(m.in.

Rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego i Rady_1308/2013; RWK_543/2011; RDK_932/2014) przeprowadza
ARR. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są zapewnić dostęp ARR do swoich
zasobów,

w

celu

potwierdzenia

spełnienia

wymagań

określonych

w

w/w

rozporządzeniach.
8. Podsumowanie
Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania, chyba że postanowi się inaczej,
z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych dokumentach,
w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek pisarskich, bądź zmian
wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej.
W przypadku wykrycia, że kwota pomocy została nienależnie wypłacona producent
indywidualny/ organizacja producentów, zobowiązana jest do zwrotu nienależnej kwoty
wsparcia zgodnie z art. 123 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011.
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Producent

indywidualny/

organizacja

producentów

zobowiązana

jest

do

przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem w mechanizmie
„Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” przez okres 5 lat
licząc od roku, w którym wypłacona została pomoc.
Producent indywidualny/ organizacja producentów zobowiązana jest do poddania się
wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki
organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu
dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu „Tymczasowe
nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” oraz przepisów krajowych i UE.

9. Słownik pojęć i adresy
9.1. Skróty
ARR

-

Agencja Rynku Rolnego

OT ARR

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego

CRP

-

Centralny Rejestr Przedsiębiorców

KE

-

Komisja Europejska

MRiRW

-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SKT OT ARR

-

Sekcja Kontroli Technicznych Oddziału Terenowego ARR

UE

-

Unia Europejska

WE

-

Wspólnota Europejska

IJHARS

-

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

WPR

-

Wspólna Polityka Rolna

9.2. Definicje
Denaturacja – pozbawienie produktu jego naturalnych właściwości.
Produkt z operacji zielonego zbioru lub niezbierania powinien być poddany denaturacji,
tj. należy pozbawić produkt jego naturalnych właściwości (zmienić podstawowe cech
produktu) poprzez zgniecenie, zmiażdżenie, wielokrotne przesypanie, wprowadzenie do
gleby, koszenie itp.
Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania
wnioskodawcy

zgodnie

z

danymi

wynikającymi

z

powszechnych

rejestrów

(np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
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Gospodarczej) lub innego dokumentu określającego jego status prawny, a także
pełnomocnicy tych osób.
Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE / Protokół niezgodności
z normami handlowymi UE – dokument wystawiany przez właściwy organ Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, po przeprowadzeniu kontroli jakości
wycofywanego produktu.
Właściwy OT ARR – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
wnioskodawcy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego.
Właściwe służby kontrolne – osoby przeprowadzające kontrolę na miejscu,
upoważnione do przeprowadzenia kontroli w ramach niniejszego mechanizmu.
9.3 Adresy
Agencja Rynku Rolnego
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Telefoniczny punkt informacyjny tel. 661-72-72
Adresy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie:
www.arr.gov.pl
Adresy e-mail OT ARR
Województwo, na terenie
którego działa wybrany OT ARR
Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Lubuskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Małopolskie
Lubelskie
Łódzkie
Warmińsko- Mazurskie
Opolskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Dolnośląskie

OT ARR
Białystok
Bydgoszcz
Gdynia
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
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Adres e-mail
bialystok@arr.gov.pl
bydgoszcz@arr.gov.pl
gdynia@arr.gov.pl
gorzow@arr.gov.pl
katowice@arr.gov.pl
kielce@arr.gov.pl
krakow@arr.gov.pl
lublin@arr.gov.pl
lodz@arr.gov.pl
olsztyn@arr.gov.pl
opole@arr.gov.pl
poznan@arr.gov.pl
rzeszow@arr.gov.pl
szczecin@arr.gov.pl
warszawa@arr.gov.pl
wroclaw@arr.gov.pl

Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania/
niezbierania/zielonych zbiorów owoców lub warzyw
Wniosek o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia
Świadectwo potwierdzenia przekazania produktów wycofanych
z rynku
Oświadczenie producenta owoców lub warzyw dotyczące
skutków złożonego powiadomienia
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