
Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania

Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania

przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej

dystrybucji zarówno w przypadku działań realizowanych przez

organizacje producentów (realizujących programy operacyjne) jaki i

producentów indywidualnych będą rekompensowane ze środków

finansowych UE.

Informacja powyższa wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji

(UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe

nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i

warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7

czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora

owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw,

określa się zasady rekompensowania kosztów transportu, pakowania i

sortowania.

Stawki określają załączniki nr XII i XIII rozporządzenia Nr 543/2011 r
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CZĘŚĆ A

KOSZTY SORTOWANIA I PAKOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 82 UST. 1

Produkt Koszty sortowania i pakowania (f.URjtona)

Jabłka 18',7

Gruszki 159,6

Pomarańcze 240,8

Klementynki 296,6

Brzoskwinie 175.]

Nektaryny 205.8

Arbuzy 167.0

Kalafiory 169,1

Pozostałe produkty 201,1

CZĘŚĆ B

ADNOTACJA UMIESZCZANA NA OPAKOWANIACH PRODUKTÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 82 UST. 2

- Jlponyxr. npennamaseu sa 6e3nnaTHa llIlcrpl16yUlH! (PernaMCHTaa Hlrn,nHCIIHe (EC) N. )

- Produetu desrinado a su distribución graruita [Reglamento de ejecución (UE) no J

- Produkt urćeny k bczplatnć distribuci [provadeci nafizcni (EU) c. l

- Produkt ril gratis uddeling (gennemf0relsesforordning (W) nr, )

- Zur kostenlosen Verteilung bcstimmres Erzeugnis (Durchfiihrungsverordnung (Ell) Nr. )

- Tasuta jagamiseks móeldud rooted [rakendusmaarus (EL) nr l

- npolov npOOptC0I'EVO yta 8wp[(iv I'>lavop~ [Et<1l:AElITtKO, KUVOVUJIl()C; lEE) UPlt). l

- Produet for frce distribution (lmplemcnting Regularion (EU) No )

- Produit desrinć ił la disrribution gratuite [reglemem d'exćcution (UE) n" )

- Prodotro destirtaro alla distnbuzione gralUila [regolamento di esecuzione (UE) n.

- Produkrs paredzets bezmaksos izplatiśanai [Isrenośanas reguła (ES) Nr. J

- Nemokamai plannarnas produktas [lt:}",'cndinimo reglamenras (ES) Nr. J

- Ingycnes szćtoszrasra szant rcrmćk (fEU vegrehajtasi rcndelct)

- Prodon destinat gbad-disrribuzzioni bla hlas [RegoJament ta' implirncntazzjoni (UE) nru. J

- Voor gratis uitreiklng besremd produet (Uitvocringserordcning (EU) nr. )
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- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr l

- Produto destinado a distribuięao gratuita [Regulamento de execuęśo (UE) n." J

- Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentuł de punere in aplicare (UE) nr. J

- Vyrobok urćeny na bczplatnu dismbuciu [vykonavacie nariadenie (EU) c. J

- Proizvod. namenjen za prosto razdelitev [lzvedbena uredba (Ell) SI. J

- IImaisjakeluun tarkoitettu tucie (taytanto6npanoasetus (EU) N:o )

- Produkt for gratisutdelning (genomforandcf6rordning (EU) nr )
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KOSZTY TRANSPORTU W RAMACH BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81 UST. 1

Odległość I1lj~d7,y miejscem wycofania a miejscem dostawy Koszty transportu (ElJRltona) (')

poniżej 25 km 18.2

od 25 km do 200 km 41,4

od 200 km do 350 km 54.3

od 350 km do 500 km 72.6

od 500 km do 750 km 95,3

750 km lub więcej 108,3

(') Dodatek do transportu chłodniczego: 8,S EUR/tonę,


