
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) albo w ramach "Dzia³ania rolno-

œrodowiskowo-klimatycznego" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020. Dotyczy to beneficjentów, którzy w danym roku ubiegaj¹ siê o wsparcie

wramach:

a) Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa¿one w PROW 2007-2013 albo w PROW 2014-
2020. P³atnoœæ przys³uguje do uprawy w plonie g³ównym miêdzy innymi
nastêpuj¹cych gatunków roœlin uprawnych: bób, bobik, wyka siewna, koniczyna:

perska, krwistoczerwona, groch siewny, soczewica jadalna, soja zwyczajna, ³ubin:
bia³y, w¹skolistny, ¿ó³ty, nostrzyk bia³y.

b) Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w PROW 2007-2013. P³atnoœæ przys³uguje

douprawy miêdzy innymi: bobiku, esparcety siewnej, grochu siewnego, koniczyny
bia³ej, bia³oró¿owej, perskiej, krwistoczerwonej, czerwonej (warianty 2.1./2.2.)

albo bobu, fasoli zwyk³ej (warianty 2.5./2.6.).
c) Pakietu 6. Zachowanie zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin w rolnictwie

w PROW 2007-2013 albo w PROW 2014-2020. P³atnoœæ przys³uguje
donastêpuj¹cych roœlin uprawnych: nostrzyk bia³y, soczewica jadalna.

O wsparcie do roœlin wysokobia³kowych mog¹ równie¿ wnioskowaæ beneficjenci dzia³ania

"Rolnictwo ekologiczne" objêtego PROW 2014-2020. P³atnoœæ przys³uguje do uprawy

m. in. nastêpuj¹cych gatunków roœlin uprawnych: bobik, groch siewny, koniczyna na nasiona:
bia³a, bia³oró¿owa, perska, krwistoczerwona, czerwona (Pakiety 1. lub 7.) albo bób, fasola

zwyk³a (Pakiety 2.lub 8.).

Niezale¿nie od powy¿szego informujê, i¿ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 zak³ada, ¿e wsparciem w ramach poddzia³ania "Wsparcie inwestycji
wprzetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", bêd¹ mog³y zostaæ objête
inwestycje, które bêd¹ dotyczyæ przetwórstwa iwprowadzania do obrotu na poziomie handlu
hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w Za³¹czniku m 1do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wy³¹czeniem produktów rybnych, przy czym produkt
bêd¹cy wynikiem przetwarzania powinien byæ równie¿ produktem rolnym. Dzia³alnoœæ

ta mo¿e dotyczyæ równie¿ przetwarzania i wytwarzania produktów ekologicznych. Dodatkowo,

w ramach kryteriów wyboru operacji, beneficjenci, którzy po zakoñczeniu realizacji operacji
bêd¹ przetwarzaæ produkty rolne pochodz¹ce bezpoœrednio od producentów wytwarzaj¹cych
produkty ekologiczne, nabywane na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych
z producentami rolnymi, w wysokoœci co najmniej 10% ca³kowitej iloœci produktów
niezbêdnych do produkcji, bêd¹ otrzymywaæ dodatkowe punkty rankingowe.

Ze wsparcia w ramach ww. poddzia³ania bêdzie mog³a skorzystaæ:

a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci
prawnej, która posiada zarej estrowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie przetwórstwa

lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dzia³aj¹ca jako przedsiêbiorca
wykonuj¹cy dzia³alnoœæ jako mikro, ma³e lub œrednie przedsiêbiorstwo, albo

b) rolnik, domownik, ma³¿onek rolnika~POdlegaj¹Cy ubezpiec4eniu spo³ecznemu rolników
z mocy ustawy w pe³nym zakresi - dotyczy to podmiotów sk³adaj¹cych wnioski
w naborze tematycznym, doty z¹cym wsparcia rozpoczynania dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Do kosztów kwalifikowalnych, o refundacjê których bêdzie móg³ ubiegaæ siê beneficjent

dzia³ania, bêd¹ zaliczane: I

a) koszty budowy, modernizacji lub przebudow-y budynków produkcyjnych lub

magazynowych i budowli stanowi¹cych infrastrukturê zak³adów przetwórstwa,
niezbêdn¹ do wdro¿enia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urz¹dzeñ
lub infrastruktury s³u¿¹cej ochronie œrodowiska,
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b) koszty zakupu (wraz z instalacj¹) lub leasingu zakoñczonego przeniesieniem prawa

w³asnoœci:

maszyn lub urz¹dzeñ do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania
produktów

dosprzeda¿y;

- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzêtu do sterowania procesem produkcji
lubmagazynowania;

- urz¹dzeñ s³u¿¹cych poprawie ochrony œrodowiska;

c) koszty zakupu oprogramowania s³u¿¹cego zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem oraz
sterowaniu procesem produkcji imagazynowania,

d) koszty wdro¿enia procedury certyfikowanych systemów zarz¹dzania jakoœci¹,
e) op³aty zapatenty ilicencje,
f) koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania

biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego
lubkonserwatorskiego.

Poziom pomocy bêdzie wynosiæ maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikuj¹cej siê

do wsparcia. Maksymalna wysokoœæ pomocy, która bêdzie mog³a zostaæ przyznana w okresie

realizacji Programu jednemu beneficjentowi bêdzie wynosiæ 3 000 000 z³, a w przypadku

zwi¹zków grup producentów rolnych lub zrzeszeñ organizacji producentów bêdzie wynosiæ
15 000 000 z³. Minimalna wysokoœæ pomocy przyznana na realizacjê jednej operacji wynosi
100 000 z³. Jednak¿e, w przypadku operacji realizowanych przez rolników sk³adaj¹cych
wnioski w naborze tematycznym, dotycz¹cym wsparcia rozpoczynania dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy bêdzie
wynosiæ 300 000 z³. Natomiast wysokoœæ pomocy przyznanej na realizacjê jednej operacji

wtym przypadku nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10000 z³. Planowany bud¿et dla tego poddzia³ania
tooko³o 693mln euro.

Odnoœnie postulowanych u³atwieñ dla producentów pasz ekologicznych i pasz

bez GMO, nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 27 stycznia 2015 r. wsprawie szczegó³owego zakresu isposobów realizacji niektórych

zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz. 187, z póŸn. zm.)

producenci bêd¹cy ma³ym, œrednim lub mikroprzedsiêbiorstwem w rozumieniu za³¹cznika

nr I do rozporz¹dzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznajqcego
niektóre kategorie pomocy wsektorach rolnym ileœnym 0llraznaobszarach wiejskich zazgodne

z rynkiem wewnêtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

l!uropejs~iej (Dz. Ur~.UE.L 193, z0!.07.2f14, str. 1)mog¹ ubiega~ siêopomoc na rea~izacjê
inwestycji w przetwórstwie produktow ro ych. Kwota kredytu me mo¿e przekroczyc 70%
wartoœci nak³adów na realizacjê inwesty ji i nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 16 mln z³.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ stopa referencyjna
WIBOR 3Mpowiêkszona oniewiêcej ni¿ 2,5punktu procentowego.

Oprocentowanie nale¿ne bankowi jest p³acone przez:
1) kredytobiorcê w wysokoœci 0,67 op ocentowania p³aconego bankowi, jednak nie mniej

ni¿ 3%, agdyoprocentowanie dlab nku wynosi poni¿ej 3%kredytobiorca p³aci odsetki

wca³oœci,

2) Agencjê - wpozosta³ej czêœci.

Kredyt mo¿e zostaæ udzielony maksymalnie na 15 lat, z okresem karencji w sp³acie kredytu,
liczonym od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia sp³aty pierwszej raty kapita³u okreœlonej
wumowie kredytu do2lat.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w przekazanym piœmie nie wskazano rodzaju podatku.
Jednak¿e, zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 11marca 2004 r. opodatku od towarów ius³ug
(Dz. U z 2011 r. nr 177 poz. 105, zpóŸlz. zm.) dostawa m.in. gotowych pasz dla zwierz¹t
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gospodarskich (PKWiU 10.91) podlega opodatkowaniu obni¿on¹ 8% stawk¹ podatku VAT.
Natomiast przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osóbfizycznych
(Dz. U z 2012 r. poz. 361, z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. opodatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r. poz. 851, z póŸno zm.) nie przewiduj¹

ró¿nicowania stawek podatkowych zewzglêdu narodzaj prowadzonej dzia³alnoœci.
Przedstawiaj¹c powy¿sze nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e kwestie podatkowe nale¿¹

dokompetencji Ministra Finansów.

W odniesieniu dopunktu 5powy¿szego pisma informujê, ¿ewdniu 1sierpnia 2014 r.

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi przyj¹³ Ramowy Plan Dzia³añ dla ¯ywnoœci iRolnictwa
Ekologicznego na lata 2014-2020. Ramowy Plan Dzia³añ zosta³ przygotowany bior¹c pod
uwagê bardzo du¿e znaczenie przypisywane do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Przyjêcie tego planu poprzedzone by³o szerokimi konsultacjami. Pismem zdnia 30maja 2014
r. projekt Ramowego Planu Dzia³añ skierowano do 151 podmiotów zwi¹zanych z sektorem
rolnictwa ekologicznego tj. stowarzyszeñ iorganizacji zrzeszaj¹cych rolników, producentów

i przetwórców z sektora rolnictwa ekologicznego. By³ on równie¿ konsultowany

zjednostkami certyfikuj¹cymi w rolnictwie ekologicznym, oœrodkami doradztwa rolniczego

oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi wtym sektorze. Wzakresie proponowanych rozwi¹zañ

wypowiada³a siêrównie¿ Rada Rolnictwa Ekologicznego. Zg³oszone uwagi, otrzymane od25
podmiotów (w tym m.in. od Forum Rolnictwa Ekologicznego, Katedry Agronomii SGGW,
Zwi¹zku Zawodowego Rolników Ekologicznych œw. Franciszka z Asy¿u, Stowarzyszenia
Ekoland, jednostki certyfikuj¹cej Bioekspert sp. z 0.0.) zosta³y szczegó³owo omówione

iuzgodnione w dniu 16 lipca 2014 r. na spotkaniu zorganizowanym w MRiRW. Na spotkanie

zaproszono pismem zdnia 2lipca 2014r.podmioty zg³aszaj¹ce uwagi doww.projektu.

Celem g³ównym Ramowego Planu Dzia³añ dla ¯ywnoœci iRolnictwa Ekologicznego
wPolsce w latach 2014 - 2020 jest rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku ¿ywnoœci

ekologicznej, œciœle zwi¹zany zrozwojem rynku nasion, dostêpnoœci zwierz¹t ekologicznych
czy œrodków do produkcji tj. m.in. œrodków ochrony roœlin oraz nawozów. Analiza s³abych
stron rynku rolnictwa ekologicznego zawarta w Ramowym Planie Dzia³añ odnosi siê wprost

do tego zagadnienia: "Niska poda¿ œrodków doprodukcji (np. nawozów, œrodków ochrony
roœlin lub œrodków poprawiaj¹cych w³aœciwoœci gleby), które mog¹ byæ wykorzystane
w rolnictwie ekologicznym. Przepisy dotycz¹ce rolnictwa ekologicznegos¹ w tym zakresie

bardzo restrykcyjne i tylko niektóre ze œrodków do produkcji, jakie mo¿na stosowaæ

w rolnictwie konwencjonalnym, s¹ dopuszczone w rolnictwie ekologicznym. Ze wzglêdu

na s³abo rozwiniêty rynek producenci tych œrodków nie zawsze s¹ zainteresowani
ich rejestracjq w Polsce." Wskazane w piœmie problemy zosta³y wiêc zidentyfikowane
w Ramowym Planie Dzia³añ, jak równie¿ przewidziano dzia³ania na rzecz ich rozwi¹zania.
W tym kontekœcie nale¿y zwróciæ uwagêIna Cel IRamowego Planu Dzia³añ: "Zwiêkszenie

konkurencyjnoœci rolnictwa ekologicznego oraz wzrost poda¿y ¿ywnoœci ekologicznej
narynku". W opisie Celu zwrócono bowiem uwagê na ograniczenie korzystania zodstêpstw
od zasad produkcji ekologicznej: "Obecnie dopuszczone i mo¿liwe do zastosowania

odstêpstwa od zasad produkcji ekologidznej, mog¹ byæ w przysz³oœci ograniczone lub

zlikwidowane, dlatego te¿ nale¿y prowJdziæ dzia³ania w celu rozwoju sektora tak, aby

producenci ekologiczni nie musieli ztych odstêpstw korzystaæ. W szczególnoœci wa¿ny jest

rozwój ekologicznej produkcji nasiennej, a tak¿e dzia³ania dotycz¹ce produkcji zwierzêcej.
W zakresie realizacji tego celu mo¿na wykorzystaæ œrodki dostêpne w ramach dzia³añ
"Rozwój gospodarstw i dzia³alnoœci gospodarczej" oraz "Inwestycje w œrodki trwa³e"
w ramach PROW 2014-2020. W odniesieniu do badañ w tym zakresie, nale¿y wykorzystaæ
œrodki jakie s¹ w dyspozycji Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi na ten celi atak¿e dostêpne

œrodki wspólnotowe, w tym œrodki dostêpne w ramach "Europejsk,ego Partnerstwa
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Innowacyjnego na rzecz wydajnego izrównowa¿onego rolnictwa EP1" w zakresie wdro¿eñ
innowacyjnych rozwi¹zañ dopraktyki."

Konsekwentnie, rozwój ekologicznej produkcji nasiennej jest wspierany przez
finansowanie badañ prowadzonych zgodnie zprzepisami rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa

iRozwoju Wsi zdnia 29lipca 2015 r. wsprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ró¿nych

podmiotów wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170) oraz na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach

dzia³ania "Rolnictwo ekologiczne" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
nalata 2014-2020 (Dz. U.poz. 370, zpóŸnozm.).

Z kolei, zagadnienie dotycz¹ce dostêpu do informacji ujête jest w celu V Ramowego
Planu Dzia³añ: .Podniesienie poziomu wspó³pracy pomiêdzy podmiotami dzia³aj¹cymi

w sektorze rolnictwa ekologicznego". Zgodnie z tym celem zaplanowano podjêcie dzia³añ
nakierowanych na wsparcie procesu komunikowania siê pomiêdzy podmiotami na rynku:

"Dzia³ania w tym zakresie dotycz¹ przep³ywu informacji pomiêdzy wszystkimi podmiotami,

które mog¹ byæ zaanga¿owane w rozwój tego sektora konsumentów, producentów rolnych,
przetwórców, organizacji, oœrodków doradztwa czy przedstawicieli w³adz samorz¹dowych.
Nale¿y równie¿ zintensyfikowaæ prace maj¹ce na celu zbieranie i publikowanie danych
statystycznych, nie tylko o produkcji ekologicznej, ale i o rynku produktów rolnictwa
ekologicznego oraz wprowadzenie mo¿liwoœci ³atwego, bezpoœredniego oraz mo¿liwie

szerokiego dostêpu do zbieranych danych. W upowszechnianiu wiedzy i danych
w ww. zakresie wœród rolników wykorzystane bêd¹ œrodki dostêpne w ramach dzia³añ
"Transfer wiedzy idzia³alnoœæ informacyjna" wramach PROW 2014-2020."

W odniesieniu do dostêpnoœci œrodków ochrony roœlin w rolnictwie ekologicznym
informujê, ¿e podejmowane s¹ dzia³ania legislacyjne w tym zakresie. Trwaj¹ bowiem prace
na poziomie Komisji Europejskiej maj¹ce na celu znaczne rozszerzenie za³¹cznika

II rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrzeœnia 2008 r. ustanawiaj¹cego
szczegó³owe zasady wdra¿ania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 834/2007 wsprawie produkcji

ekologicznej iznakowania produktów ekologicznych wodniesieniu doprodukcji ekologicznej,
znakowania ikontroli (Dz. Urz. UE L250, z 18.09.2008, str. l).

Nie~~le¿nie od po,,?,¿szego. informujê] i¿ prowadzo~a jest obe~nie analiza
efektywnoœci dotychczas podjêtych dzia³añ maj¹cych na celu realizacjê za³o¿en Ramowego

Planu Dzia³añ. Uzyskane wnioski pozwol¹ oceniæ potrzebê je~o ewentualnej modyfikacji.
Nie mniej jednak, Ministerstwo RolnicFa i Rozwoju Wsi jest otwarte na konkretne
propozycje zmiany iaktualizacji Ramowego Planu Dzia³añ.

W odniesieniu do punktu 6 powy¿szego pisma informujê, ¿e zgodnie z przepisami

rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania

"Program rolnoœrodowiskowy " objêtego !,programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 (Dz. U. poz. 361) rolnicy, tórzy z dniem 15 marca 2013 r. rozpoczynali
realizacjê Pakietu 2. Rolnictwo ekologi zne, nie mieli mo¿liwoœci otrzymania p³atnoœci
rolnoœrodowiskowej w zakresie ekologie, ych upraw sadowniczych. Jednoczeœnie, rolnicy

~i w momencie P?djêcia zobo,:i¹z~a fosi~dali takie pl~tacje podlegaj¹ce certyfi~a~ji
jednostek certyfikuj¹cych w rolnictwie ekologicznym, W ZWI¹zkuzpowy¿szym, w zmiame
do ww. rozporz¹dzenia z dnia 11marca 2015 r. (Dz. U. poz. 350), dodano §57b, w którym

w ust. 1 okreœlono, ¿e w 2015 r. dopuszczalna jest zmiana zobowi¹zania
rolnoœrodowiskowego podjêtego w 2013 r. polegaj¹ca na dodaniu wariantów sadowniczych

(dziewi¹tego, dziesi¹tego, jedenastego lub dwunastego) do realizow nego Pakietu 2.
Rolnictwo ekologiczne, je¿eli uprawy te by³y realizowane na gruntach zadeklarowanych
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we wniosku o przyznanie pierwszej p³atnoœci rolnoœrodowiskowej. Oznacza to, ¿e rolnicy,

którzy z dniem 15 marca 2013 r. rozpoczynali realizacjê Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne,
mogli w 2015 r. we wniosku o p³atnoœci, zadeklarowaæ posiadane przez siebie uprawy

sadownicze. Odnosz¹c siê do kwestii przejœcia rolników, którzy rozpoczêli zobowi¹zanie

rolnoœrodowiskowe w 2013 r. na nowy PRaW 2014-2020, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie

z przepisami nie ma takiej mo¿liwoœci. Ww. rolnicy kontynuuj¹ swoje zobowi¹zania

rolnoœrodowiskowe przez okres 5lat,pocz¹wszy od 15marca 2013 r.

W odniesieniu dopunktu 7i8powy¿szego pisma informujê, ¿e system p³atnoœci dla
rolników ekologicznych w ramach Programu rolnoœrodowiskowego PRaW 2007-2013
zak³ada warunek wytworzenia produktów rolnictwa ekologicznego lub obowi¹zek posiadania
wokresie oddnia 15marca dodnia 15wrzeœnia danego roku okreœlonych gatunków zwierz¹t,

w przypadku deklarowania we wniosku o p³atnoœæ trwa³ych u¿ytków zielonych.

Jednoczeœnie, w ramach dzia³ania .Ro³nictwo ekologiczne" objêtego PROW 1,2014-2020
jednym z warunków przyznania pomocy finansowej jest równie¿ wytworzenie produktów

rolnictwa ekologicznego lub obowi¹zek posiadania okreœlonych gatunków zwierz¹t

w okreœlonej przepisami minimalnej iloœci, w przypadku deklarowania we wniosku
o p³atnoœæ upraw paszowych lub trwa³ych u¿ytków zielonych. Dodatkowo, wymogiem jest
przeznaczenie co najmniej 30% uzyskanego plonu do przetwórstwa lub przekazanie

do innych gospodarstw lub sprzeda¿y. Jak wynika z powy¿szego, systemy p³atnoœci
dla rolników ekologicznych, zarówno w ramach PRaW 2007-2013, jak iPROW 2014-2020
wspieraj¹ produkcjê przeznaczon¹ na rynek. W przypadku niepowodzenia danej uprawy
z przyczyn niezale¿nych od rolnika, np. przemarzniêcia zawi¹zków owoców, obowi¹zuj¹

przepisy dotycz¹ce "si³y wy¿szej". Wszystki4 tego rodzaju przypadki nale¿y zg³osiæ,
poœwiadczaj¹c odpowiednimi dokumentami, 'f terminie 15 dni roboczych od dnia,
w którym rolnik jest w stanie dokonaæ takiej czynnoœci, do kierownika biura powiatowego

Age~cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnict~. W.sytua~ji uzr:ania danego 'prz~pa~u
za SI³ê wy¿sz¹ (ka¿dy przypadek rozpatrywany Jest indywidualnie), gdy rolnik me Jest
w stanie wykonaæ zobowi¹zania, i nie wystapi³j' dodatkowe koszty lub utracone dochody

przed wyst¹pieniem si³y wy¿szej lub nadz~czajnych okolicznoœci, nie przyznaje siê
p³atnoœci ekologicznej, ale tylko za czêœæ, na która wp³yw mia³o dzia³anie si³y wy¿szej lub
okolicznoœci nadzwyczajnych (p³atnoœæ zostaje zmniejszona w danym roku). W przypadku

uznania danej sytuacji za si³ê wy¿sz¹ lub nadzwyczajn¹ okolicznoœæ, nie maj¹ zastosowania
przepisy art. 35 ust. 4 rozporz¹dzenia nr 2,640/2014 tzn. nie stosuje siê tzw. sankcji

wstecznych.

Wodniesieniu dopunktu 9powy¿szego pisma informujê, ¿ewdniu 24marca 2014 r.

Komisja Europejska przedstawi³a projekt nowego rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych,
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie UE nr xxx/xxx PE iRady [w sprawie kontroli urzêdowych}
iuchylaj¹cego rozporz¹dzenie Rady WEnr834/2007. Rozporz¹dzenie tomazast¹piæ obecnie
obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Rady nr 834/2007 dotycz¹ce produkcji ekologicznej.
Projektowane rozporz¹dzenie wprowadza ca³kowicie nowy uk³ad przepisów inow¹ strukturê

l rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania!, Rolnictwo ekologiczne" objêtego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370, z póŸno zm.),

2 rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014z dnia II marca 2014 r. uzupe³niaj¹ce rozporz¹dzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz¹dzania i tntro!i oraz warunków
odmowy lub wycofania p³atnoœci oraz do kar administracyjnych maj¹cych zastosowanie do p tnoœci bezpoœrednich.
wsparcia rozwoju obszarów wiejskicli oraz zasady wzajemnej zgodnoœci (Dz. Urz. UE L 181, z 20.06. 014, str. 48).
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