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REGULAMENTUL (CE) nr. 1433/2003 AL COMISIEI
din 11 august 2003
privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce
priveşte fondurile operaţionale, programele operaţionale şi ajutorul financiar
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind
organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor1, modificat ultima dată de Regulamentul
(CE) nr. 47/2003 al Comisiei 2, în special art. 48,
întrucât:
(1) pe baza experienţei dobândite în ultimii ani, este necesară modificarea Regulamentului
(CE) nr. 609/2001 al Comisiei din 28 martie 2001 privind normele de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce priveşte programele
operaţionale, fondurile operaţionale şi ajutorul financiar comunitar şi abrogarea
Regulamentului (CE) nr. 411/973. Din motive de claritate şi raţionalitate, regulamentul
respectiv trebuie abrogat şi înlocuit.
(2) articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 prevede acordarea unui ajutor financiar
organizaţiilor de producători care constituie un fond operaţional în conformitate cu
anumite norme şi în anumite limite. Articolul 16 din regulamentul menţionat stabileşte
anumite norme de punere în aplicare a programelor operaţionale. Este necesară adoptarea
normelor de aplicare a dispoziţiilor respective.
(3) pentru a promova regruparea ofertei şi a facilita punerea în aplicare a anumitor măsuri în
cadrul programelor operaţionale, organizaţiile de producători trebuie să aibă posibilitatea
de a încredinţa punerea în aplicare totală sau parţială a acţiunilor prevăzute în programul
lor operaţional unei asociaţii de organizaţii de producători recunoscută. Cu toate acestea,
trebuie să se prevadă dispoziţii specifice în vederea evitării abuzurilor şi a dublei plăţi a
ajutorului.
(4) în vederea facilitării aplicării acestei proceduri, producţia comercializată a organizaţiilor
de producători trebuie să fie clar definită. Este necesar să se specifice dacă produsul este
eligibil şi să se menţioneze etapa de comercializare pentru care trebuie calculată valoarea
producţiei. În vederea garantării unui tratament egal pentru toate produsele destinate
transformării, eligibile pentru un sistem de ajutor în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind
organizarea comună a pieţei în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe şi
legume4, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei5, şi cu
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Regulamentul (CE) nr. 2202/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 de instituire a unei
proceduri de ajutor pentru producătorii unor soiuri de citrice6, modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 1993/2001 al Comisiei7, ajutorul prevăzut la art. 2 din
Regulamentul (CE) nr. 2201/96 şi la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2202/96 trebuie
adăugat la valoarea corespunzătoare a producţiei comercializate. Din motive de coerenţă,
este necesară calcularea cuantumurilor maxime ale ajutorului, calculate pe baza valorii
producţiei comercializate în cursul unui an. Pentru a garanta flexibilitatea acestei
proceduri pentru operatori, statele membre pot defini un număr limitat de opţiuni pentru
calcularea perioadei de un an. Alte metode de calcul al producţiei comercializate trebuie
să se poată aplica în cazul fluctuaţiilor anuale sau a datelor insuficiente. În vederea
evitării abuzurilor în aplicarea procedurii, organizaţiile de producători nu trebuie să fie
autorizate să schimbe perioadele de referinţă în cursul programului.
(5) în vederea asigurării unei bune utilizări a ajutorului, este necesar să se stabilească
reglementări pentru gestionarea fondurilor operaţionale şi a contribuţiilor financiare ale
asociaţilor la aceste fonduri. Trebuie precizat, în special, că asociaţii organizaţiei de
producători au contribuţii financiare bazate pe aceeaşi producţie comercializabilă ca şi
ajutorul. Statele membre pot autoriza organizaţiile de producători să-şi utilizeze resursele
proprii şi să fixeze valori diferite ale contribuţiei, cu condiţia ca toţi producătorii să
contribuie la fondul operaţional şi să beneficieze de acesta.
(6) în interesul unei gestionări corecte, procedurile de prezentare şi de aprobare a
programelor operaţionale, inclusiv scadenţele care trebuie respectate, trebuie definite
astfel încât autorităţile competente să poată evalua corect informaţiile, iar măsurile şi
activităţile să poată fi incluse sau excluse din programe. Întrucât programele sunt
gestionate pe o bază anuală, trebuie precizat că programele neaprobate până la o dată
precizată trebuie amânate până în anul următor.
(7) o procedură anuală trebuie să permită modificarea programelor operaţionale pentru anul
următor, astfel încât să ţină cont de orice nouă condiţie imprevizibilă în momentul
prezentării lor iniţiale. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea remanierii măsurilor
şi cuantumurilor fondului operaţional în timpul anului în care se realizează programul.
Toate aceste schimbări trebuie să respecte anumite limite şi condiţii care urmează a fi
definite de statele membre, în special cea privind informarea obligatorie a autorităţilor
competente, pentru a se garanta menţinerea obiectivelor generale ale programelor
aprobate.
(8) din motive de securitate financiară şi juridică, se recomandă stabilirea unei liste de
acţiuni şi cheltuieli care pot sau nu pot fi acoperite de programele operaţionale. Aceste
liste trebuie să fie exhaustive. Din motive de transparenţă şi pentru a facilita aplicarea
normelor comunitare, criteriile de eligibilitate a anumitor măsuri trebuie, dacă este cazul,
să fie în conformitate cu orientările stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al
Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondurile
structurale8, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1447/20019. Anumite tipuri de acţiuni şi
cheltuieli trebuie autorizate temporar sau în anumite limite.
(9) în cazul unor investiţii realizate la exploataţiile individuale, pentru a se evita îmbogăţirea
nejustificată a unei persoane private care nu mai este membru al organizaţiei pe durata
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valabilităţii investiţiei, se recomandă prevederea unor dispoziţii prin care organizaţia este
autorizată să recupereze valoarea reziduală a investiţiei, indiferent dacă aceasta este
făcută de membru sau de organizaţie.
(10) în interesul gestionării corecte a ajutorului, organizaţia de producători îşi ia, în nume
propriu sau în numele asociaţilor, angajamentul de a nu beneficia de o dublă finanţare
comunitară şi/sau naţională pentru acele măsuri care dau dreptul la ajutor comunitar în
conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
(11) pentru a se asigura punerea în aplicare eficientă a programelor operaţionale, organizaţiile
de producători sunt notificate cu privire la deciziile autorităţilor competente în legătură
cu programele operaţionale, precum şi cu valoarea ajutorului aprobat până la 15
decembrie cel târziu din anul care precede punerea în aplicare a programului.
(12) pentru a se evita dificultăţile legate de trezorerie, trebuie pus la dispoziţia organizaţiilor
de producători un sistem de plată a avansurilor însoţite de garanţii adecvate. Trebuie să
se prevadă că, pentru a împiedica recuperarea sistematică a avansurilor, aceste sume nu
pot depăşi nivelul minim al ajutorului. Garanţiile constituite trebuie să fie progresiv
eliberate, în paralel cu punerea în aplicare a programul operaţional până la concurenţa a
80 % din avansurile plătite, soldul fiind păstrat până la epuizarea plăţii totale a ajutorului.
Un alt sistem trebuie să permită rambursarea, în perioade date din cursul anului, a
cheltuielilor imprevizibile.
(13) în vederea unei aplicări corecte a procedurii, este necesară precizarea informaţiilor care
trebuie furnizate în cererile de ajutor. Pentru a se lua în calcul situaţiile imprevizibile din
timpul punerii în aplicare a programelor operaţionale, cererile de obţinere de avansuri sau
plăţi pot fi amânate până în anul următor pentru acţiuni care, din motive independente de
voinţa organizaţiei de producători, nu au putut fi puse în aplicare în termenele fixate.
Toate cererile trebuie controlate din punct de vedere administrativ. În vederea unei
gestionări financiare corecte, trebuie prevăzute sancţiuni în cazul întârzierilor înregistrate
în prezentarea cererilor de ajutor.
(14) cuantumul maxim al ajutorului trebuie aplicat în cazul tuturor cererilor la nivelul fixat la
art. 15 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
(15) activităţile organizaţiilor de producători şi eficienţa acestora trebuie verificate.
Verificarea poate lua forma unor rapoarte periodice şi a unei evaluări.
(16) întrucât nivelul de responsabilitate şi de iniţiativă conferit organizaţiilor de producători
este foarte mare, este necesară definirea unor proceduri de control stricte, însoţite de
sancţiuni care să descurajeze cazurile de infracţiune. Aceste sancţiuni trebuie ponderate
în funcţie de gradul infracţiunii. Pentru a se garanta un tratament echitabil, trebuie fixate
condiţii pentru acoperirea acţiunilor neeligibile care au fost integrate în mod greşit de
către organizaţia de producători într-un program operaţional şi au fost aprobate de statul
membru. În acest caz, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, statele membre
nu trebuie constrânse să refuze plata ajutoarelor sau să recupereze ajutoarele alocate.
(17) autorităţile competente însărcinate cu verificarea eligibilităţii măsurilor propuse în cadrul
programelor operaţionale şi cu punerea în aplicare a acestora, trebuie să aibă posibilitatea
de a adopta măsuri naţionale complementare cu scopul de a garanta o aplicare corectă a
prezentului sistem.

(18) prezentul regulament trebuie aplicat în cazul tuturor programelor operaţionale care
urmează a fi puse în aplicare începând cu 2004. Programele deja aprobate şi a căror
punere în aplicare continuă în anul 2004 trebuie modificate, mai puţin cele care au atins
un stadiu de punere în aplicare prea avansat.
(19) în vederea aplicării corecte a prezentei proceduri, statele membre trebuie să informeze în
legătură cu toate normele de punere în aplicare a măsurilor complementare şi adiţionale
luate în cadrul prezentului regulament. În scopuri statistice, bugetare şi de control,
Comisia va fi informată printr-un raport adecvat în legătură cu activităţile organizaţiilor
de producători şi utilizarea fondurilor operaţionale.
(20) Comitetul de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete nu a emis nici un aviz în
termenul stabilit de preşedinte,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI DEFINIŢII
Articolul 1
Obiectul şi domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament defineşte normele care se aplică în cazul ajutorului financiar
comunitar, denumit în continuare „ajutor”, al fondurilor operaţionale şi al programelor
operaţionale prevăzute la art. 15 şi 16 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
(2) Organizaţiile de producători pot beneficia de un ajutor în condiţiile enunţate la art. 15 şi
16 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 şi în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Articolul 2
Definiţii
(1) În sensul prezentului regulament, „organizaţiile de producători” sunt cele autorizate în
conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
(2) În sensul prezentului regulament, „asociaţiile de organizaţii de producători” autorizate
care înlocuiesc asociaţii în vederea gestionării complete sau parţiale a fondurilor şi a
programelor operaţionale în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Regulamentul
(CE) nr. 2200/96 sunt echivalente cu organizaţiile de producători.
CAPITOLUL II
VALOAREA PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE
Articolul 3
Baza de calcul

(1) În sensul prezentului regulament, valoarea producţiei comercializate se bazează pe
producţia asociaţilor organizaţiilor de producători, în conformitate cu dispoziţiile alin. (2)-(6).
(2) Producţia include cuantumul ajutorului prevăzut la art. 2 din Regulamentul (CE) nr.
2200/96 şi la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2202/96, primit de organizaţiile de producători
în cursul perioadei de referinţă prevăzute la art. 4.
(3) Producţia include producţia asociaţilor care intră în organizaţia de producători sau o
părăsesc. Statele membre stabilesc condiţiile necesare pentru evitarea dublei contabilizări.
(4) Producţia include valoarea produselor retrase de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, în
conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) lit. (a) şi (b) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96,
evaluată la preţul mediu al produselor respective comercializate de organizaţia de producători.
(5) Producţia trebuie comercializată în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (!) lit. (c) (3)
prima şi a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
Totuşi, condiţiile prevăzute la prima liniuţă şi, pentru cantităţi reduse de produse
comercializate în stare proaspătă sau către industria de prelucrare de către asociaţii
producători, la a doua liniuţă, nu se aplică.
(6) Producţia trebuie facturată în faza de „ieşire de la organizaţia de producători”:
(a) dacă este cazul, ca „produs ambalat sau preparat, netransformat”;
(b) fără TVA;
(c) fără costurile de transport intern în cazul unei distanţe semnificative între punctele
centralizate de colectare sau de ambalare şi punctul de distribuţie al organizaţiei de
producători.
Statele membre stabilesc reducerile care se aplică la valoarea facturată a produselor în
diferitele stadii de transformare, livrare şi transport.
Articolul 4
Perioada de referinţă
(1) Plafonul anual al ajutorului prevăzut la art. 15 alin. (5) al treilea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 2200/96 se calculează în fiecare an pe baza valorii producţiei
comercializate în cursul unei perioade de referinţă de douăsprezece luni care urmează a fi
stabilită de statele membre.
(2) Perioada de referinţă reprezintă:
(a) o perioadă de douăsprezece luni, care începe cel mai devreme la 1 ianuarie a
penultimului an înainte de punerea în aplicare a programului operaţional şi se sfârşeşte
cel târziu la 1 iulie a aceluiaşi an sau
(b) valoarea medie a trei perioade consecutive de douăsprezece luni, care începe cel mai
devreme la 1 ianuarie a celui de-al patrulea an înainte de punerea în aplicare a
programului operaţional şi se sfârşeşte la 1 iulie a aceluiaşi an cel târziu.

(3) Statele membre pot utiliza diferite perioade de referinţă pentru organizaţii de producători
diferite, astfel încât să se ţină cont de perioadele de producţie, de vânzare şi de contabilitate în
funcţie de produse sau grupe de produse.
Perioada de referinţă nu trebuie să varieze în timpul derulării unui program operaţional decât
în cazuri justificate.
(4) În cazul diminuării valorii unui produs din motive justificate corespunzător, care nu
depind de responsabilitatea sau controlul organizaţiei de producători, valoarea producţiei
comercializate prevăzută la alin. (1) trebuie să fie cel puţin egală cu 65 % din valoarea
produsului în cauză în timpul precedentei perioade de referinţă.
Motivele prevăzute la primul paragraf trebuie să fie justificate corespunzător.
(5) Atunci când organizaţiile de producători recent autorizate nu dispun de date istorice
suficiente privind producţia comercializată în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor de la
alin. (2), valoarea producţiei comercializate se consideră a fi corespunzătoare cu valoarea
producţiei comercializabile furnizate de organizaţia de producători în scopul obţinerii
autorizaţiei.
(6) Statele membre iau măsurile necesare în vederea culegerii informaţiilor privind valoarea
producţiei comercializate a organizaţiilor de producători care nu au prezentat programe
operaţionale.
CAPITOLUL III
FONDURI OPERAŢIONALE
Articolul 5
Gestionarea
(1) Fondurile operaţionale constituite de organizaţiile de producători în conformitate cu
dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 se utilizează exclusiv pentru
operaţiuni financiare legate de:
(a) punerea în aplicare a programului operaţional;
(b) gestionarea fondului operaţional;
(c) compensaţiile comunitare pentru retrageri de pe piaţă, în conformitate cu dispoziţiile
art. 15 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
(2) Statele membre iau măsuri astfel încât fondurile operaţionale să fie gestionate într-un mod
care să permită verificatorilor externi să le identifice, controleze şi certifice anual încasările şi
cheltuielile.
(3) Cheltuielile legate de un fond operaţional pot fi efectuate de o filială a organizaţiei de
producători în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1432/200310.
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Articolul 6
Finanţarea fondurilor operaţionale
(1) Contribuţiile financiare ale asociaţilor la fondurile operaţionale prevăzute la art. 15
alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 sunt definite pe baza volumului şi/sau a
producţiei comercializate.
(2) Statele membre pot autoriza organizaţiile de producători:
(a) să utilizeze total sau parţial fondurile proprii rezultate din vânzările de produse pe bază
de fructe şi legume ale asociaţilor lor, în funcţie de categoriile pentru care sunt
autorizaţi, cu excepţia fondurilor provenite din alte ajutoare publice;
(b) să perceapă contribuţii individuale, de nivel diferit, de la producătorii asociaţi.
În cazul aplicării dispoziţiilor de la primul paragraf, trebuie respectate următoarele condiţii:
(a) toţi producătorii să contribuie la fondul operaţional;
(b) toţi producătorii să poată beneficia de fondul operaţional;
(c) toţi producătorii să poată participa în mod democratic la luarea deciziilor referitoare la
utilizarea fondurilor organizaţiei de producători şi a contribuţiilor financiare la fondul
operaţional.
Articolul 7
Comunicarea cuantumului estimat
Organizaţiile de producători comunică statelor membre până la 15 septembrie cel târziu atât
programele operaţionale sau cererile de modificări care urmează a fi aprobate, cât şi
cuantumul estimat al fondurilor operaţionale pentru anul următor.
Calcularea cuantumului estimat al fondurilor operaţionale se bazează pe programele
operaţionale, pe estimările cheltuielilor cu titlul de retrageri şi pe valoarea producţiei
comercializate.
CAPITOLUL IV
PROGRAME OPERAŢIONALE
Articolul 8
Conţinutul programelor operaţionale
(1) Programele operaţionale cuprind elementele următoare:
(a) descrierea situaţiei de pornire, în special în ceea ce priveşte producţia, comercializarea
şi dotările;

(b) obiectivele programului, ţinând cont de perspectivele de producţie şi de desfacere;
(c) descrierea detaliată a măsurilor, inclusiv a acţiunilor distincte, care urmează a fi puse în
aplicare şi a mijloacelor care urmează a fi utilizate în vederea atingerii obiectivelor
pentru fiecare an de punere în aplicare a programului;
(d) durata programului;
(e) aspectele financiare, respectiv:
(i)

modul de calculare şi cuantumul contribuţiilor financiare;

(ii)

procedura de finanţare a fondului operaţional;

(iii)

informaţiile care justifică diferenţierea cuantumului contribuţiilor;

(iv)

bugetul şi calendarul de execuţie a măsurilor pentru fiecare an de punere în
aplicare a programului.

(2) Programele operaţionale pot cuprinde puncte neprevăzute la alin. (1), în special cele care
figurează în anexa I.
(3) Programele operaţionale nu acoperă acţiunile sau cheltuielile prevăzute în lista care
figurează în anexa II şi nici pe cele prevăzute prin măsurile adoptate de statele membre în
conformitate cu dispoziţiile art. 25.
Articolul 9
Documentele care trebuie prezentate
Programele operaţionale sunt însoţite de:
(a) dovada de constituire a fondului operaţional;
(b) un angajament scris al organizaţiei de producători privind respectarea dispoziţiilor
Regulamentului (CE) nr. 2200/96, precum şi ale prezentului regulament;
(c) un angajament scris al organizaţiei de producători şi al asociaţilor acesteia din
care să rezulte că nu a beneficiat, direct sau indirect, de o dublă finanţare
comunitară sau naţională pentru măsuri şi/sau acţiuni care dau dreptul la ajutor, în
conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
Articolul 10
(1) În cazul aplicării dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, statele
membre pot autoriza asociaţiile de organizaţii de producători autorizate să prezinte în nume
propriu un program operaţional parţial, constituit din acţiuni precise, dar nerealizate de
organizaţiile de producători care participă la programele operaţionale ale acesteia.
(2) Programele operaţionale parţiale fac obiectul aceloraşi reglementări ca şi celelalte
programe operaţionale şi sunt examinate împreună cu programele operaţionale ale
organizaţiilor de producători participante.

(3) Statele membre iau măsuri astfel încât:
(a) acţiunile să fie finanţate în totalitate prin contribuţiile organizaţiilor de producători
participante, prelevate din fondurile operaţionale ale organizaţiilor respective;
(b) programul operaţional al fiecărei organizaţii de producători participante să cuprindă
lista acţiunilor şi participarea financiară corespunzătoare;
(c) să nu existe riscul de dublă finanţare.
Articolul 11
Termenul de prezentare
Organizaţiile de producători prezintă programele operaţionale spre aprobare autorităţii
competente din statul membru în care se află sediul lor până la 15 septembrie a anului care
precede punerea în aplicare a programelor operaţionale cel târziu.
Totuşi, statele membre pot amâna această dată.
Articolul 12
Verificarea
Autoritatea naţională competentă se asigură prin toate mijloacele, inclusiv prin controale la
faţa locului:
(a) de exactitatea informaţiilor furnizate în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit.
(a), (b) şi (e);
(b) de conformitatea obiectivelor programului cu dispoziţiile art. 15 alin. (4) din
Regulamentul (CE) nr. 2200/96;
(c) de eligibilitatea acţiunilor şi cheltuielilor propuse, ţinând cont de dispoziţiile art. 8 alin.
(2) şi (3);
(d) de coerenţa economică şi de calitatea tehnică a programelor, de corectitudinea
estimărilor şi a planului de finanţare, precum şi de calendarul de execuţie a acestuia.
Articolul 13
Decizia
(1) În funcţie de caz, autoritatea naţională competentă:
(a) aprobă cuantumurile fondurilor şi programele care corespund dispoziţiilor art. 15 şi 16
din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, precum şi dispoziţiilor prezentului regulament;
(b) aprobă programele, sub rezerva acceptării de către organizaţia de producători a
anumitor modificări sau

(c) respinge programele.
(2) Autoritatea naţională competentă ia o decizie în legătură cu programele şi fondurile până
cel târziu la data de 15 decembrie a anului prezentării.
Statele membre informează organizaţiile de producători în legătură cu această decizie până la
15 decembrie cel târziu.
Articolul 14
Modificarea programelor operaţionale pentru anii următori
(1) Organizaţiile de producători pot solicita modificări ale programelor operaţionale până la
15 septembrie cel târziu, în vederea punerii în aplicare la 1 ianuarie anul următor.
Totuşi, statele membre pot amâna data prezentării cererilor.
(2) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul,
natura şi implicaţiile modificărilor propuse.
(3) Pentru orice cerere de modificare a unui program operaţional, autoritatea competentă ia o
decizie până la 15 septembrie cel târziu, după examinarea documentelor furnizate şi în
conformitate cu dispoziţiile art. 12. Orice cerere de modificare pentru care nu s-a luat o
decizie în acest termen este considerată respinsă.
Articolul 15
Modificarea programelor operaţionale pentru anul în curs
(1) Statele membre pot autoriza modificarea programelor operaţionale pentru anul în curs în
condiţii stabilite de ele.
(2) În timpul anului în curs, autoritatea naţională competentă poate autoriza organizaţiile de
producători:
(a) să pună în aplicare numai parţial programele lor operaţionale;
(b) să modifice conţinutul programului operaţional, în special să prelungească durata
acestuia, cu condiţia ca durata sa totală să nu depăşească cinci ani;
(c) să modifice cuantumul fondurilor operaţionale, mărindu-l cu cel mult 20 % din
cuantumul aprobat iniţial, cu condiţia ca obiectivele generale ale programului să fie
menţinute.
(3) Statele membre stabilesc condiţiile în care pot fi modificate programele operaţionale
pentru anul în curs, fără autorizare prealabilă din partea autorităţii naţionale competente.
Cu toate acestea, orice mărire a fondului operaţional aprobat pentru finanţarea retragerilor de
pe piaţă în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr.
2200/96 trebuie supusă aprobării prealabile a autorităţii competente, indiferent de caz.

Pentru a fi eligibile în vederea ajutorului, modificările trebuie să fie comunicate imediat de
către organizaţia de producători autorităţii competente.
Articolul 16
Modul de funcţionare a programelor operaţionale
(1) Programele operaţionale sunt puse în aplicare pe perioade anuale cuprinse între 1 ianuarie
şi 31 decembrie.
(2) Punerea în aplicare a unui program operaţional aprobat la 15 decembrie cel târziu începe
la 1 ianuarie, după aprobare.
Punerea în aplicare a proiectelor de programe pentru care s-a luat o decizie de aprobare după
data de 15 decembrie se amână cu un an.
CAPITOLUL V
AJUTORUL
Articolul 17
Cuantumul ajutorului aprobat
După aprobarea programelor, statele membre stabilesc cuantumul aprobat al ajutorului, în
conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr.
2200/96.
Statele membre informează organizaţiile de producători în legătură cu cuantumul aprobat al
ajutorului până la 15 decembrie cel târziu.
Articolul 18
Cereri
(1) Organizaţiile de producători prezintă autorităţii competente o cerere de ajutor sau de sold
de ajutor până la 31 ianuarie a anului pentru care este solicitat ajutorul pentru fiecare program
operaţional pentru care solicită ajutorul.
(2) Cererile sunt însoţite de acte doveditoare privind:
(a) valoarea producţiei comercializate;
(b) cuantumul contribuţiilor financiare ale asociaţilor la fondul operaţional;
(c) cheltuielile efectuate în conformitate cu programul operaţional;
(d) partea din fondul operaţional utilizată pentru finanţarea retragerilor de pe piaţă;
(e) valoarea compensaţiilor şi/sau a sumelor suplimentare plătite asociaţilor;

(f) respectarea limitelor prevăzute la art. 15 alin. (3) al treilea paragraf şi la art. 23 alin.
(3), (4) şi (5) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
(3) Cererile pot lua în calcul cheltuielile programate, dar încă neefectuate, în cazul în care se
dovedeşte că:
(a) acţiunile în cauză nu au putut fi realizate până cel târziu la 31 decembrie a anului de
punere în aplicare a programului operaţional din motive independente de voinţa
organizaţiei de producători în cauză;
(b) acţiunile respective se pot realiza până la 30 aprilie anul următor cel târziu;
(c) în fondul operaţional se menţine o contribuţie echivalentă a organizaţiei de
producători.
Plata ajutorului şi eliberarea garanţiei constituite în conformitate cu dispoziţiile art. 20
alin. (3) se vor face pe baza prezentării dovezilor că cheltuielile estimate menţionate la primul
paragraf lit. (b) au fost efectiv realizate ca urmare a drepturilor la ajutor stabilite, cu condiţia
ca dovezile respective să fie prezentate cel târziu la 30 aprilie a anului următor celui pentru
care au fost programate cheltuielile.
(4) În cazul în care cererile sunt prezentate după data prevăzută la alin. (1), ajutorul este
redus cu 1 % pe zi de întârziere.
În cazuri excepţionale şi pe deplin justificate, autoritatea competentă poate accepta cereri
după data stabilită la alin. (1), în cazul în care au fost efectuate controalele prevăzute la art. 23
şi dacă se respectă data limită de plată prevăzută la art. 19.
Articolul 19
Plata ajutorului
Statele membre plătesc ajutorul solicitat până cel târziu la 30 iunie din anul care urmează
punerii în aplicare a programului.
Totuşi, statele membre pot amâna această dată până la 15 octombrie.
Articolul 20
Avansuri
(1) Organizaţiile de producători pot solicita un avans din partea de ajutor corespunzătoare
cheltuielilor estimate care rezultă din programul operaţional pentru o perioadă de trei luni
începând din luna în care se depune cererea de avans.
(2) Cererile de avans se depun în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie.
Totalul avansurilor în cadrul unui anume exerciţiu nu trebuie să depăşească 90 % din
cuantumul ajutorului aprobat iniţial pentru programul operaţional în cauză.

(3) Acordarea unui avans depinde de constituirea unei garanţii egale cu 110% din cuantumul
acestuia, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2220/8511.
Statele membre stabilesc condiţiile pentru a garanta colectarea contribuţiilor financiare la
fondurile operaţionale în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) şi art. 6, precum şi
cheltuirea efectivă a avansurilor precedente.
(4) Solicitările de eliberare a garanţiei se pot depune în cursul anului însoţite de documentele
justificative necesare.
Garanţia se eliberează până la concurenţa a 80 % din cuantumul avansurilor.
(5) În sensul dispoziţiilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 2220/85, cerinţa principală
constă în realizarea acţiunilor care figurează în programul operaţional, respectându-se
angajamentele prevăzute la art. 9 lit. (b) şi (c) din prezentul regulament.
În cazul nerespectării cerinţei principale sau a încălcării grave a angajamentelor prevăzute în
art. 9 lit. (b) şi (c), garanţia se reţine, fără a aduce atingere altor sancţiuni care urmează a fi
stabilite în conformitate cu dispoziţiile art. 24.
În cazul nerespectării altor cerinţe, garanţia se reţine proporţional cu gravitatea neregulii.
Articolul 21
Plăţi parţiale
(1) Organizaţiile de producători pot solicita plata părţii de ajutor corespunzătoare cheltuielilor
rezultate din programul operaţional şi efectuate în cursul precedentelor trei luni.
Cererile se depun în lunile aprilie, iulie şi octombrie. Ele sunt însoţite de documentele
justificative necesare.
Totalul plăţilor efectuate pentru cererile parţiale de ajutor nu trebuie să depăşească 90 % din
cuantumul ajutorului aprobat iniţial pentru programul operaţional sau al cheltuielilor reale,
dacă acestea sunt mai mici decât cuantumul respectiv.
(2) Organizaţiile de producători pot solicita plata unei părţi a ajutorului pentru retrageri de pe
piaţă.
Aceste cereri se pot depune odată cu cererile prevăzute la alin. (1). Ele fac obiectul limitărilor
prevăzute la art. 15 alin. (3) al treilea paragraf şi la art. 23 alin. (3), (4) şi (5) din
Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 22
Rapoartele organizaţiilor de producători
11
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(1) Organizaţiile de producători prezintă rapoarte anuale, care însoţesc cererile de ajutor, cu
privire la punerea în aplicare a programelor operaţionale şi a operaţiunilor de retragere
eligibile pentru un ajutor sub formă de fond operaţional.
Rapoartele se referă la elementele următoare:
(a) realizările programului operaţional în cursul anului precedent şi retragerile de pe piaţă;
(b) principalele modificări ale programului operaţional;
(c) diferenţele dintre ajutorul estimat şi ajutorul solicitat.
(2) Pentru ultimul an de aplicare a programului operaţional, raportul prevăzut la alin. (1) se
înlocuieşte cu un raport final.
Raportul final cuprinde o evaluare a programului operaţional, care poate fi realizată cu
asistenţă din partea unui birou specializat de consilieri experţi. Raportul prezintă gradul de
realizare a obiectivelor programului. De asemenea, raportul explică modificările acţiunilor
şi/sau ale mijloacelor care au fost sau vor fi luate în considerare la elaborarea următorului
program operaţional sau la modificarea programului operaţional în curs de derulare.
Articolul 23
Controale
(1) Statele membre efectuează controale la faţa locului ale organizaţiei de producători, cu sau
fără notificare prealabilă, în scopul de a asigura respectarea condiţiilor de acordare a
ajutoarelor.
Controalele vizează în special:
(a) punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în programul operaţional, acordându-se o
atenţie deosebită măsurilor referitoare la investiţii;
(b) costurile şi cheltuielile suportate efectiv, raportate la ajutoarele declarate.
(2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează anual pe un eşantion reprezentativ de
cereri. Eşantionul trebuie să corespundă unui număr reprezentând cel puţin 20 % dintre
organizaţiile de producători, respectiv 30 % din cuantumul total al ajutorului.
În cazul în care controalele descoperă nereguli grave într-o regiune sau o parte de regiune sau
la o organizaţie de producători dată, autoritatea competentă efectuează controale suplimentare
în anul în curs şi măreşte procentul cererilor care trebuie controlate în anul următor.
(3) Autoritatea competentă stabileşte organizaţiile de producători care trebuie controlate pe
baza unei analize a riscurilor, precum şi a reprezentativităţii ajutoarelor.
Analiza riscurilor ia în considerare:
(a) cuantumul ajutoarelor;

(b) evoluţia programelor anuale faţă de anul precedent;
(c) constatările efectuate cu ocazia controalelor din anii precedenţi;
(d) alţi parametri care urmează a fi definiţi de statele membre, în special în cazul în care
organizaţiile de producători sunt angajate într-un demers de calitate recunoscut oficial de
statele membre sau de organisme de certificare independente.
(4) Fiecare organizaţie de producători trebuie controlată cel puţin o dată la faţa locului în
cursul programului său operaţional. Acest control trebuie efectuat cel târziu înainte de plata
soldului corespunzând ajutorului pentru ultimul an al programului operaţional.
Articolul 24
Recuperare şi sancţiuni
(1) În conformitate cu dispoziţiile alin. (3), orice ajutor necuvenit plătit se recuperează şi orice
cerere de ajutor nejustificată se refuză; beneficiarului/solicitantului i se aplică sancţiuni în
cazul în care:
(a) valoarea reală a producţiei comercializate este mai mică decât cuantumul utilizat pentru
calcularea ajutorului;
(b) fondul operaţional nu a fost alimentat în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) al
doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 sau a fost utilizat în alte scopuri decât
cele prevăzute în art. 15 alin. (2) din regulamentul menţionat sau
(c) programul operaţional nu a fost pus în aplicare în conformitate cu condiţiile de aprobare a
sa de către statul membru în cauză, fără a aduce atingere punerii în aplicare a dispoziţiilor
art. 14 şi 15 din prezentul regulament.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al
Consiliului 12, în cazul în care o măsură care se dovedeşte ulterior neeligibilă a fost pusă în
aplicare în conformitate cu programul operaţional aprobat de statul membru, acesta poate să
plătească ajutorul datorat sau să nu recupereze ajutorul deja plătit dacă această procedură este
curentă în alte cazuri comparabile, finanţate de bugetul naţional, şi dacă organizaţia de
producători nu a acţionat în mod neglijent.
(3) În cazul punerii în aplicare a dispoziţiilor alin. (1), beneficiarul/solicitantul trebuie:
(a)
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în cazul în care ajutorul a fost deja primit:
(i)

să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de
eroare flagrantă;

(ii)

să ramburseze dublul ajutoarelor primite în mod necuvenit, plus dobânda, în
caz de fraudă;

(iii)

să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, la care se adaugă 50%, plus
dobânda, în toate celelalte cazuri.

JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(b)

dacă cererea de ajutor a fost depusă, dar ajutorul n-a fost plătit:
(i)
(ii)

să plătească ajutoarele solicitate în mod nejustificat în caz de fraudă;
să plătească 50 % din ajutoarele solicitate în mod nejustificat în toate celelalte
cazuri, cu excepţia cazului de eroare flagrantă.

(4) Dobânzile prevăzute la alin. (3) lit. (a) se calculează:
(a) pe baza perioadei cuprinse între momentul plăţii şi momentul rambursării de către
beneficiar;
(b) pe baza ratei aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de
refinanţare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare la
data plăţii necuvenite, majorată cu 3 %.
(5) Ajutoarele recuperate în conformitate cu dispoziţiile de la alin. (3) se plătesc organismului
plătitor competent şi se deduc din cheltuielile finanţate de Fondul European de Orientare şi
Garantare Agricolă.
(6) În cazul declaraţiei false făcute în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijenţe grave,
organizaţia de producători în cauză nu beneficiază de ajutor în timpul anului următor celui în
care s-a constatat declaraţia falsă.
Articolul 25
Dispoziţii ale statelor membre
Statele membre pot adopta dispoziţii în completarea celor din Regulamentul (CE) nr. 2200/96
şi din prezentul regulament în ceea ce priveşte acţiunile sau cheltuielile eligibile pentru ajutor.
Articolul 26
Rapoartele statelor membre
(1) Anual, până la 1 iunie, statele membre comunică datele financiare şi calitative privind
organizaţiile de producători, fondurile operaţionale, programele operaţionale, precum şi
controalele şi sancţiunile în conformitate cu dispoziţiile anexei III.
(2) Statele membre informează Comisia în legătură cu toate măsurile şi condiţiile stabilite în
sensul prezentului regulament, în special în legătură cu:
(a) modul de calcul, procedura şi informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (e), pct. (i)
şi (iii);
(b) cuantumurile estimate pentru fondurile operaţionale prevăzute la art. 7;
(c) informaţiile detaliate privind cererile de ajutor;
(d) condiţiile prevăzute în care se pot efectua modificări ale programelor operaţionale
pentru anul în curs, în conformitate cu dispoziţiile art. 15;

(e) dispoziţiile prevăzute pentru punerea în aplicare, dacă este cazul, a dispoziţiilor
art. 24 alin. (2);
(f) dispoziţiile adoptate în temeiul art. 25.
CAPITOLUL VII
ABROGAREA ŞI DISPOZIŢII FINALE
Articolul 27
Regulamentul (CE) nr. 609/2001 se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 28
Dispoziţii tranzitorii
Programele operaţionale aprobate de statele membre înainte de intrarea în vigoare a
prezentului regulament, a căror punere în aplicare continuă în 2004, trebuie să se conformeze
prezentului regulament. Organizaţiile de producători solicită modificările necesare până la 15
septembrie 2003 cel târziu.
Statele membre pot prevedea menţinerea programelor aprobate înainte de intrarea în vigoare a
prezentului regulament.
Articolul 29
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 august 2003.
Pentru Comisie
Franz FISCHLER
Membru al Comisiei
ANEXA I
Conţinutul facultativ al programelor operaţionale
(1) Costurile răsadurilor în cazul culturilor perene (plante perene, arbori, arbuşti).
(2) Pentru o perioadă maximă de zece ani pentru fiecare acţiune, costurile specifice privind:

(a) producţia biologică, integrată sau experimentală13;
(b) materialele fitosanitare biologice14;
(c) măsurătorile ecologice, inclusiv costurile rezultate din gestionarea ambalajelor
ecologice15;
(d) măsurile de ameliorare a calităţii, inclusiv seminţele, miceliul şi răsadurile certificate.
Pentru calcularea costurilor suplimentare raportate la costurile uzuale, statele membre pot
stabili, pentru motive bine întemeiate, rate forfetare standard pentru fiecare categorie de
costuri specifice eligibile menţionate anterior.
(3) Cheltuielile generale referitoare la fonduri sau la programul operaţional16 prin plata unei
sume forfetare care reprezintă 2 % din fondul operaţional aprobat şi plafonat la 180 000
EUR17; procentul de 2 % este format din 1 % ajutor comunitar şi 1 % provenit de la
organizaţiile de producători.
În cazul asociaţiilor de organizaţii de producători menţionate în art. 7 din Regulamentul (CE)
nr. 1432/200318, această sumă forfetară se poate înmulţi cu numărul organizaţiilor de
producători din asociaţie, până la un maxim de 1 250 000 EUR.
(4) Cheltuielile de personal (inclusiv costurile legate de salarii şi retribuţii, dacă acestea sunt
suportate de organizaţia de producători) rezultate din măsuri care vizează:
(a)

atingerea sau menţinerea unui nivel ridicat de calitate sau de protecţie a mediului;

(b)

îmbunătăţirea nivelului comercializării.

Punerea în aplicare a acestor măsuri trebuie încredinţată în principal unui personal calificat.
Dacă, în asemenea circumstanţe, organizaţia de producători apelează la propriii săi angajaţi
sau asociaţi, trebuie înregistrate orele de lucru.
Dacă un stat membru doreşte să ofere o soluţie de înlocuire a limitării finanţării la cheltuielile
reale pentru toate cheltuielile eligibile de personal menţionate anterior, el fixează ex ante şi
bine întemeiat, sume forfetare de până la 20 % din fondul operaţional aprobat. Acest procentaj
poate fi crescut în cazuri justificate.
Pentru a putea cere plata acestor sume forfetare, organizaţiile de producători trebuie să
prezinte dovada punerii în aplicare a acţiunii într-un mod considerat satisfăcător de către
statele membre.
13

Autoritatea naţională competentă stabileşte criteriile de eligibilitate pentru producţia experimentală ţinând cont
de caracterul novator al procedurii sau conceptului, precum şi de riscurile asociate.
14
Materiale fitosanitare biologice, cum ar fi feromonii sau dăunătorii, indiferent dacă este vorba despre o
producţie biologică, integrată sau tradiţională.
15
Gestionarea ambalajelor ecologice trebuie să fie motivată şi să se conformeze criteriilor enunţate în anexa II la
Directiva nr. 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (JO
L 36, 31.12. 1994, p. 10).
16
Inclusiv cheltuielile de gestionare şi de personal, rapoartele şi studiile de evaluare, precum şi cheltuielile legate
de contabilitate şi de gestionarea conturilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. (b).
17
Totuşi, statele membre pot limita finanţarea la cheltuielile reale, caz în care ele trebuie să definească
cheltuielile eligibile.
18
Vezi pagina 18 din prezentul Jurnal Oficial.

(5) Investiţiile în vehicule dotate cu echipamente frigorifice sau de transport la temperatură
controlată.
(6) Costurile externe suplimentare de transport, faţă de costul unui transport rutier
comparabil, atunci când calea ferată şi/sau maritimă este aleasă în cadrul unei măsuri de
protecţie a mediului. Aceste costuri se stabilesc de către statele membre la kilometru, pe o
bază forfetară.
(7) Cheltuielile efectuate în vederea reuniunilor şi programelor de formare pentru punerea în
aplicare a acţiunilor programului operaţional, inclusiv diurnele zilnice ale participanţilor care
îşi recuperează cheltuielile de transport şi de cazare (dacă este necesar, pe o bază forfetară).
(8) Promovarea generică şi promovarea mărcilor de calitate. Sunt autorizate menţiunile
geografice:
(a) dacă este vorba despre denumiri de origine protejată sau despre indicaţii geografice
protejate de Regulamentul (CEE) 2081/9219, sau
(b) dacă, în toate cazurile în care dispoziţia de la lit. (a) nu este aplicabilă, ele sunt
secundare în raport cu un mesaj principal.
Pe materialul promoţional trebuie să figureze sigla Comunităţii Europene (numai în cazul
mijloacelor de informare vizuale), precum şi menţiunea „Campanie finanţată cu sprijinul
Comunităţii Europene”.
(9) Promovarea denumirilor/mărcilor organizaţiilor de producători.
(10) Cheltuielile administrative şi juridice în cazul fuziunilor sau achiziţiilor de organizaţii de
producători, precum şi cheltuielile administrative şi juridice legate de crearea organizaţiilor de
producători transnaţionale sau a asociaţiilor transnaţionale de organizaţii de producători;
studiile de fezabilitate şi propunerile legate de acestea, făcute de organizaţiile de producători.
(11) Achiziţionarea de material de ocazie în conformitate cu condiţiile stabilite de
reglementarea nr. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei 20.
(12) Achiziţionarea de terenuri virane în vederea realizării unei investiţii care figurează în
program, în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1.1) lit. (a), (b) şi (c) şi la alin. (1.2)
din norma nr. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1685/200021.
(13) Cumpărarea în rate în limitele valorii nete de piaţă a bunului şi în conformitate cu
dispoziţiile stabilite la alin. (3) din norma nr. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1685/2000.
(14) Cheltuielile financiare în conformitate cu condiţiile stabilite de norma nr. 3 din
Regulamentul (CE) nr. 1685/2000.
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nr. 5 din Regulamentul (CE) 1685/2000 pentru admiterea acestui tip de cheltuieli; aceste condiţii pot cuprinde interzicerea
vânzării investiţiei/terenului pe o perioadă minimă şi fixarea unui raport maxim între valoarea terenului şi valoarea investiţiei.

(15) Închirierea în locul cumpărării, dacă se justifică din punct de vedere economic, într-un
mod considerat satisfăcător de către statele membre.
(16) Achiziţionarea de bunuri imobile în conformitate cu condiţiile stabilite la pct. 2.1, 2.2 şi
2.3 din norma nr. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1685/2000.
(17) Investiţiile sau acţiunile privind exploataţiile private, cu condiţia să contribuie la
obiectivele programului operaţional. Statele membre iau măsuri pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor adecvate în vederea recuperării investiţiei sau a valorii sale reziduale dacă
membrul părăseşte organizaţia.
(18) Investiţiile în acţiuni ale societăţilor, cu condiţia să contribuie la realizarea obiectivelor
programului operaţional.
(19) Înlocuirea investiţiilor, cu condiţia ca valoarea reziduală a investiţiilor înlocuite să fie:
(a) adăugată la fondul operaţional al organizaţiei de producători sau
(b) scăzută din costul de înlocuire.
Investiţiile, inclusiv cele realizate în cadrul contractelor de cumpărare în rate, a căror perioadă
de amortizare depăşeşte durata programului operaţional, pot fi reportate pentru un program
operaţional ulterior din motive economice justificate, în special în cazurile în care perioada de
amortizare fiscală depăşeşte cinci ani.
ANEXA II
Acţiuni şi cheltuieli neeligibile
(1)

Costurile generale de producţie, în special:
− costurile legate de seminţe, micelii şi răsaduri;
− costurile legate de produsele fitosanitare, inclusiv mijloacele de luptă integrată,
îngrăşămintele şi altele;
− cheltuielile de ambalare, stocare, condiţionare, inclusiv costul ambalajelor în cadrul
proceselor noi;
− cheltuielile de colectare sau de transport (intern sau extern);
− cheltuieli de funcţionare (în special curent electric, combustibil, întreţinere).

(2)

Costuri generale.

(3)

Venituri suplimentare sau preţuri suplimentare.

(4)

Cheltuieli de asigurare, inclusiv primele de asigurare individuală sau colectivă şi
constituirea unui fond de asigurări în cadrul unei organizaţii de producători.

(5)

Rambursarea (în special sub formă de anuităţi) a creditelor contractate pentru o acţiune
realizată integral sau parţial înainte de începerea programului operaţional.

(6)

Cumpărarea de terenuri virane.

(7)

Plăţi către producătorii care participă la reuniuni şi programe de formare pentru
compensarea pierderilor de venit.

(8)

Acţiuni sau cheltuieli legate de cantităţile produse de către asociaţii organizaţiei în afara
teritoriului Comunităţii.

(9)

Acţiuni care ar putea duce la denaturarea concurenţei în cadrul celorlalte activităţi
economice ale organizaţiei de producători; acţiunile sau măsurile utile, direct sau
indirect, altor activităţi economice ale organizaţiei de producători sunt finanţate
proporţional cu gradul de utilizare în beneficiul sectoarelor sau produselor pentru care
este autorizată organizaţia de producători.

(10) Echipamente de ocazie.
(11) Investiţii în mijloacele de transport destinate utilizării de către organizaţia de
producători pentru comercializare sau distribuţie.
(12) Închirierea, atunci când este preferată cumpărării; costuri de funcţionare a bunului
închiriat.
(13) Cheltuieli legate de contractul de cumpărare în rate (taxe, dobânzi, cheltuieli de
asigurare etc.) şi cheltuieli de funcţionare.
(14) Promovarea mărcilor comerciale individuale sau a celor care includ menţiuni
geografice.
(15) Contracte de sub-închiriere pentru acţiuni sau cheltuieli menţionate în prezenta listă.
(16) TVA şi alte taxe sau impozite în conformitate cu condiţiile stabilite la pct. 4 din norma
nr. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1685/200022.
(17) Investiţiile pentru transformarea produselor proaspete (operaţiunile efectuate de
organizaţiile de producători pentru pregătirea produsului în vederea comercializării, în
special curăţarea, tăierea, decorarea, uscarea şi ambalarea, nu sunt considerate operaţii
de transformare).
ANEXA III
CERINŢE PRIVIND RAPOARTELE STATELOR MEMBRE
Informaţii care trebuie comunicate Comisiei în formatul furnizat de aceasta
Partea 1: Organizaţiile de producători
(1) Informaţii de natură administrativă (în special numărul autorizaţiei, forma juridică,
numărul de persoane fizice sau juridice membre ale organizaţiei de producători).
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(2) Informaţii referitoare la producţie (în special calculul valorii producţiei comercializate şi
informaţii privind principalele produse).
Partea 2: Programe operaţionale şi fonduri operaţionale
(1) Perioada (perioadele) de referinţă.
(2) Cuantumul estimat al ajutorului.
(3) Cereri de ajutor şi plăţi ale ajutorului realmente efectuate, inclusiv procentul din fondul
operaţional utilizat în scopul retragerilor.
(4) Principalele categorii de cheltuieli (inclusiv principalele modificări pe parcursul anului).
Partea 3: Controale, recuperări şi sancţiuni
(1) Organizaţiile de producători controlate.
(2) Autoritatea de control şi principalele rezultate, inclusiv rezultatul controalelor (doar
punctele esenţiale).
(3) Cifrele actualizate referitoare la plăţile ajutorului realmente efectuate, prezentate până la
15 noiembrie cel târziu.

