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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 611/2014 AL COMISIEI
din 11 martie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1) în special articolul 30,
întrucât:
(1)

Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește norme privind programele de lucru în sprijinul
sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă. Normele respective trebuie să fie completate pentru a
garanta utilizarea eficientă și eficace a ajutorului Uniunii. Noile norme vor trebui să le înlocuiască pe cele prevă
zute de Regulamentul (CE) nr. 867/2008 al Comisiei (2), care, în consecință, trebuie abrogat.

(2)

Pentru a permite o executare eficace a programelor de lucru, este necesar să se dispună ca finanțarea din partea
Uniunii să fie alocată proporțional cu durata acestora, asigurându-se totodată că cheltuielile anuale destinate
executării programelor de lucru aprobate nu depășesc suma prevăzută la articolul 29 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

Pentru a asigura coerența globală a activităților organizațiilor de producători recunoscute, a asociațiilor de organi
zații de producători recunoscute și a organizațiilor interprofesionale recunoscute (denumite în continuare „organi
zațiile beneficiare”), este necesar să se precizeze tipurile de măsuri eligibile pentru finanțare din partea Uniunii,
precum și tipurile de activități care nu sunt eligibile. De asemenea, este necesar să se precizeze modalitățile de
prezentare a programelor de lucru și criteriile de selecție a programelor menționate. Trebuie să li se permită
statelor membre în cauză să prevadă condiții suplimentare de eligibilitate pentru a adapta mai bine măsurile la
realitățile naționale din sectorul oleicol.

(4)

Luând în considerare experiența acumulată, este necesar să se stabilească pragurile finanțării din partea Uniunii
cel puțin pentru domeniile reducerii impactului oleiculturii asupra mediului, al ameliorării competitivității culturii
măslinilor prin intermediul modernizării și al trasabilității, al certificării și al protecției calității uleiului de măsline
și a măslinelor de masă, în special prin intermediul unui control calitativ al uleiurilor de măsline vândute consu
matorului final, astfel încât să se asigure punerea în aplicare a unui număr minim de măsuri în domenii sensibile
și prioritare în același timp.

(5)

Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor de lucru în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013, precum și pentru a asigura o gestionare administrativă eficace a schemei de sprijin a organizațiilor
beneficiare, este necesar să se stabilească proceduri pentru cererile de aprobare și pentru selecția și aprobarea
programelor de lucru.

(6)

Articolul 231 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede ca programele plurianuale adoptate anterior datei
de 1 ianuarie 2014 să continue să fie reglementate de dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
al Consiliului (3) până la finalizarea lor. Prin urmare, trebuie să se prevadă că Regulamentul (CE) nr. 867/2008 se
aplică în continuare pentru programele de lucru aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului regulament,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (CE) nr. 867/2008 al Comisiei din 3 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește organizațiile de operatori din sectorul oleicol, programele de lucru și finanțarea acestora
(JO L 237, 4.9.2008, p. 5).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și
privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Domeniu de aplicare
Prezentul regulament stabilește norme suplimentare în completarea Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce
privește măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, nivelul minim al finanțării din partea Uniunii alocate de
către statele membre pentru anumite domenii specifice, precum și criteriile și modalitățile de aprobare a programelor de
lucru în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă.

Articolul 2
Finanțarea din partea Uniunii
Statele membre se asigură că finanțarea din partea Uniunii prevăzută la articolul 29 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 se alocă proporțional cu durata programelor de lucru prevăzută la articolul menționat, asigurându-se că
cheltuielile anuale destinate executării unor programe de lucru aprobate nu depășesc suma prevăzută la alineatul (2) din
articolul menționat.

Articolul 3
Măsuri eligibile pentru finanțarea din partea Uniunii
(1) Măsurile eligibile pentru finanțarea din partea Uniunii prevăzută la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 sunt următoarele:
(a) în domeniul monitorizării și al gestionării pieței în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă:
(i) colectarea de informații despre sector și despre piață, în conformitate cu specificațiile privind metoda, reprezenta
tivitatea geografică și precizia stabilite de către autoritatea națională competentă;
(ii) realizarea de studii pe teme legate de celelalte măsuri prevăzute în programul de lucru al organizațiilor benefi
ciare în cauză;
(b) în domeniul reducerii impactului oleiculturii asupra mediului:
(i)

operațiunile colective de întreținere a plantațiilor de măslini cu valoare ecologică mare care sunt amenințate de
riscul de abandonare, în conformitate cu condițiile stabilite pe baza unor criterii obiective de către autoritatea
națională competentă, în special în ceea ce privește zonele regionale care pot fi eligibile, precum și suprafața și
numărul minim de producători din sectorul oleicol care trebuie să fie implicați pentru ca operațiunile respective
să fie eficiente;

(ii) elaborarea de bune practici agricole pentru cultura măslinului, bazate pe criterii de mediu adaptate condițiilor
locale, precum și difuzarea acestora în mediul cultivatorilor de măsline și urmărirea aplicării lor în practică;
(iii) demonstrațiile practice ale tehnicilor alternative la produsele chimice pentru combaterea muștei măslinului,
precum și observarea sezonieră a evoluției acesteia;
(iv) demonstrațiile practice ale tehnicilor de cultivare a măslinelor care au drept scop protecția mediului și a peisa
jului, cum ar fi agricultura ecologică, agricultura rațională, protecția solurilor prin limitarea eroziunii și agricul
tura integrată;
(v) măsurile de protecție a soiurilor rustice și a soiurilor amenințate;
(c) în domeniul ameliorării competitivității oleiculturii prin modernizare:
(i)

ameliorarea sistemelor de irigație și a tehnicilor de cultivare;

(ii) înlocuirea măslinilor puțin productivi cu măslini noi;
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(iii) formarea producătorilor în domeniul unor noi tehnici de cultivare;
(iv) măsuri privind cursurile de formare și comunicarea;
(d) în domeniul ameliorării calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă:
(i)

ameliorarea condițiilor de cultivare, de recoltare, de livrare și de depozitare a măslinelor înainte de prelucrare, în
conformitate cu specificațiile tehnice stabilite de autoritatea națională competentă;

(ii) ameliorarea varietăților din plantațiile de măslini în exploatațiile individuale, cu condiția ca acestea să contribuie
la obiectivele programelor de lucru;
(iii) ameliorarea condițiilor de depozitare a uleiului de măsline și a măslinelor de masă și de valorificare a reziduu
rilor rezultate din producția de ulei de măsline și de măsline de masă și ameliorarea condițiilor de îmbuteliere a
uleiului de măsline;
(iv) asistența tehnică acordată producției, industriei de prelucrare a uleiului de măsline, întreprinderilor active în
producția de măsline de masă, morilor și ambalării în ceea ce privește aspectele legate de calitatea produselor;
(v) crearea și perfecționarea unor laboratoare de analiză a uleiului de măsline virgin;
(vi) formarea unor comisii de degustători pentru controalele organoleptice ale uleiului de măsline virgin și ale măsli
nelor de masă;
(e) în domeniul trasabilității, al certificării și al protecției calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special
prin intermediul unui control calitativ al uleiului de măsline vândut consumatorului final:
(i)

crearea și gestionarea unor sisteme care permit trasabilitatea produselor de la cultivatorul de măsline până la
ambalare și etichetare, în conformitate cu specificațiile stabilite de autoritatea națională competentă;

(ii) crearea și gestionarea unor sisteme de certificare a calității, bazate pe un sistem de analiză a riscurilor și de
control al punctelor critice, care să fie conform cu criteriile tehnice adoptate de autoritatea națională compe
tentă;
(iii) crearea și gestionarea unor sisteme de supraveghere a respectării normelor privind autenticitatea, calitatea și
comercializarea uleiului de măsline și a măslinelor de masă introduse pe piață, în conformitate cu specificațiile
tehnice stabilite de autoritatea națională competentă;
(f) în domeniul difuzării informațiilor privind măsurile adoptate de organizațiile beneficiare pentru îmbunătățirea cali
tății uleiului de măsline și a măslinelor de masă:
(i) difuzarea informațiilor privind măsurile realizate de organizațiile beneficiare în domeniile menționate la lite
rele (a)-(e);
(ii) crearea și întreținerea unui site de internet privind măsurile puse în aplicare de organizațiile beneficiare în dome
niile menționate la literele (a)-(e).
(2) În ceea ce privește măsurile prevăzute la alineatul (1) litera (c) punctul (ii) și la litera (d) punctul (ii), statele membre
se asigură că se adoptă dispoziții corespunzătoare pentru recuperarea investiției sau a valorii reziduale a acesteia în cazul
în care membrul titular al exploatației individuale părăsește organizația de producători.
(3) Statele membre pot adopta condiții suplimentare care să precizeze măsurile eligibile, cu condiția de a nu face
imposibilă prezentarea sau realizarea acestora.
(4) Externalizarea măsurilor unei organizații de producători sau a unei asociații de organizații de producători în
conformitate cu articolul 155 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 poate fi autorizată pentru măsurile menționate la
alineatul (1) literele (b), (c) și (d) în următoarele condiții:
(a) încheierea unui contract scris între organizația de producători sau asociația de organizații de producători și o altă
entitate, pentru punerea în aplicare a măsurii în cauză. Cu toate acestea, organizația de producători sau asociația de
organizații de producători rămâne responsabilă pentru punerea în aplicare a măsurii, precum și pentru controlul
global al gestionării și supravegherea generală a contractului scris menționat;
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(b) pentru a permite controlul gestionării și supravegherea eficace, contractul menționat la litera (a):
(i) permite organizației de producători sau asociației de organizații de producători să dea instrucțiuni obligatorii și
cuprinde dispoziții care permit organizației sau asociației să rezilieze contractul în cazul în care furnizorul de
servicii nu respectă termenii și condițiile din contractul menționat;
(ii) stabilește termenii și condițiile detaliate, inclusiv obligațiile privind declarațiile și termenele care permit organiza
ției de producători sau asociației de organizații de producători să evalueze și să exercite un control real asupra
măsurilor externalizate.

Articolul 4
Activități și costuri neeligibile pentru finanțarea din partea Uniunii
(1) Activitățile următoare nu sunt eligibile pentru finanțarea din partea Uniunii în temeiul articolului 29 din Regula
mentul (UE) nr. 1308/2013:
(a) activitățile care beneficiază de o altă finanțare din partea Uniunii decât cea prevăzută la articolul 29 din Regula
mentul (UE) nr. 1308/2013;
(b) activitățile care vizează direct o creștere a producției, o creștere a capacității de depozitare sau de prelucrare;
(c) activitățile legate de cumpărarea sau de depozitarea uleiului de măsline sau a măslinelor de masă sau cele care
influențează prețurile acestora;
(d) activitățile legate de promovarea comercială a uleiului de măsline sau a măslinelor de masă;
(e) activitățile legate de cercetarea științifică, cu excepția difuzării rezultatelor cercetării către întreprinderile producătoare
de ulei de măsline;
(f) activitățile care ar putea denatura concurența în celelalte activități economice ale organizațiilor beneficiare;
(g) activitățile legate de combaterea muștei măslinului, cu excepția măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b)
punctul (iii).
(2) Pentru a asigura respectarea normei stabilite la alineatul (1) litera (a), organizațiile beneficiare se angajează în scris,
în nume propriu și în numele membrilor acestora, că vor renunța, pentru măsurile finanțate efectiv în temeiul artico
lului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, la orice finanțare în temeiul unei alte scheme de sprijin din partea
Uniunii.
(3) În cadrul punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolul 3, nu sunt eligibile pentru finanțare din partea
Uniunii costurile survenite pentru:
(a) rambursări de credite, în special sub formă de anuități, contractate pentru o măsură realizată în întregime sau parțial
înainte de începerea programului de lucru;
(b) plăți către organizațiile beneficiare care participă la reuniuni și la programe de formare pentru a compensa pierderile
de venituri;
(c) cheltuieli privind costurile administrative și cheltuielile cu personalul suportate de statele membre și de organizațiile
beneficiare ale ajutorului acordat de FEGA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului (1);
(d) cumpărarea de teren pe care nu s-au ridicat construcții;
(e) cumpărarea de echipamente de ocazie;
(f) cheltuieli legate de contractele de leasing, inclusiv taxele, dobânzile și costurile de asigurare;
(g) închirierea, în cazul în care aceasta este preferată cumpărării, și costurile de funcționare a bunurilor închiriate.
(4) Statele membre pot stabili condiții suplimentare care să precizeze activitățile și costurile neeligibile menționate la
alineatele (1) și (3).
(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea
și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98,
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
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Articolul 5
Alocarea finanțării din partea Uniunii
(1) La nivelul fiecărui stat membru, un procent minim de 20 % din cuantumul finanțării din partea Uniunii disponi
bile în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se alocă domeniului menționat la articolul 3
alineatul (1) litera (b), un procent minim de 15 % din cuantumul respectivei finanțări din partea Uniunii se alocă dome
niului menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (c), iar un procent minim de 10 % din cuantumul respectivei finanțări
din partea Uniunii se alocă domeniului menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (e).
(2) În cazul în care procentul minim prevăzut la alineatul (1) nu este utilizat în totalitate în domeniile menționate la
alineatul (1), sumele neutilizate nu pot fi alocate altor domenii de acțiune, ci sunt restituite bugetului Uniunii.

Articolul 6
Criterii de selectare și eligibilitate a programelor de lucru
(1) Statul membru selectează programele de lucru menționate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 pe baza următoarelor criterii:
(a) calitatea generală a programului și coerența acestuia cu obiectivele și prioritățile sectorului oleicol din zona regională
în cauză, astfel cum sunt stabilite de către statul membru;
(b) credibilitatea financiară și caracterul adecvat al resurselor financiare de care dispun organizațiile beneficiare pentru
punerea în aplicare a măsurilor propuse;
(c) amplasarea zonei regionale implicate în programul de lucru;
(d) diversitatea situațiilor economice din zona regională implicată care sunt luate în considerare de programul de lucru;
(e) existența mai multor domenii și valoarea contribuției financiare a organizațiilor beneficiare;
(f) indicatorii cantitativi și calitativi de eficiență care permit evaluarea în cursul executării și evaluarea ex post a progra
mului, stabiliți de către statul membru;
(g) evaluarea programelor de lucru care este posibil să fi fost realizate anterior de către organizațiile beneficiare în cadrul
Regulamentului (CE) nr. 1334/2002 al Comisiei (1), al Regulamentului (CE) nr. 2080/2005 al Comisiei (2) sau al
Regulamentului (CE) nr. 867/2008.
Statele membre iau în considerare repartizarea cererilor între diferitele tipuri de organizații beneficiare în cadrul fiecărei
zone regionale.
(2) Statele membre resping programele de lucru care sunt incomplete, conțin informații inexacte sau includ oricare
dintre activitățile neeligibile prevăzute la articolul 4.

Articolul 7
Începutul și aprobarea programelor de lucru
(1) Prima perioadă de trei ani a programelor de lucru menționată la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 începe la 1 aprilie 2015. Perioadele următoare încep o dată la fiecare trei ani, la 1 aprilie.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1334/2002 al Comisiei din 23 iulie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1638/98 al
Consiliului în ceea ce privește programele de lucru ale organizațiilor de comercianți din sectorul oleicol pentru anii de comercializare
2002/2003 și 2003/2004 (JO L 195, 24.7.2002, p. 16).
2
( ) Regulamentul (CE) nr. 2080/2005 al Comisiei din 19 decembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 865/2004 al Consiliului în ceea ce privește organizațiile de comercianți din sectorul oleicol, programele de lucru și finanțarea acestora
(JO L 333, 20.12.2005, p. 8).
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(2) Fiecare organizație beneficiară autorizată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 poate depune, înainte de
termenul care urmează să fie stabilit de către statul membru și până cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, o
cerere de aprobare pentru un singur program de lucru.
(3)

Cererea de aprobare conține următoarele elemente:

(a) detalii de identificare a organizației beneficiare în cauză;
(b) informații referitoare la criteriile de selecție prevăzute la articolul 6 alineatul (1);
(c) descrierea, justificarea și calendarul de executare a fiecărei măsuri propuse;
(d) planul de cheltuieli, defalcat pe măsuri și domenii, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1), detaliat pe
intervale de douăsprezece luni începând cu data aprobării programului de lucru, făcându-se distincție între cheltuie
lile generale, care nu pot depăși 5 % din totalul cheltuielilor, și celelalte tipuri principale de cheltuieli;
(e) planul de finanțare pentru fiecare domeniu menționat la articolul 3 alineatul (1), detaliat pe intervale de maximum
douăsprezece luni începând cu data aprobării programului de lucru, indicându-se, în special, finanțarea din partea
Uniunii solicitată și, după caz, contribuțiile financiare ale organizațiilor beneficiare și contribuția statului membru;
(f) descrierea indicatorilor cantitativi și calitativi privind eficiența care permit evaluarea intermediară în cursul executării
și evaluarea ex post a programului pe baza principiilor generale stabilite de către statul membru;
(g) dovada că a fost constituită o garanție bancară în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2012 al Comisiei (1);
(h) o cerere de avans;
(i) declarația prevăzută la articolul 4 alineatul (2);
(j) pentru organizațiile beneficiare, detalii de identificare a organizațiilor beneficiare care răspund de executarea efectivă
a activităților subcontractate din programele acestora;
(k) o atestare a faptului că măsurile prevăzute în programele organizațiilor beneficiare nu fac obiectul unei alte cereri de
finanțare din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.
(4) Aprobarea definitivă a unui program de lucru poate fi subordonată inserării unor modificări considerate necesare
de către statul membru. În acest caz, organizația beneficiară în cauză își comunică acordul în termen de cincisprezece
zile de la notificarea modificărilor.
Statele membre se asigură că finanțarea din partea Uniunii se alocă în cadrul fiecărei categorii de beneficiari luându-se în
considerare valoarea uleiului de măsline produs sau comercializat de către membrii organizațiilor beneficiare.
Cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an, statul membru informează organizațiile beneficiare cu privire la programele
de lucru aprobate și, dacă este cazul, cu privire la programele de lucru cărora le acordă finanțarea națională corespunză
toare.
În cazul în care programul de lucru nu este selectat, statul membru eliberează imediat garanția menționată la alineatul (3)
litera (g).

Articolul 8
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 867/2008 se abrogă. Acesta se aplică, însă, în continuare pentru programele de lucru aflate în
curs la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regi
mului de garanții pentru produsele agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 4).
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Articolul 9
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

