
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 228/2008

z dnia 13 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw
i sprzedaży bezpośredniej mleka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą
w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1),
w szczególności jego art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
595/2004 (2), które ustanawia szczegółowe zasady stoso-
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003, usta-
nawia minimalną częstotliwość kontroli przeprowadza-
nych w odniesieniu do dostaw i sprzedaży bezpośredniej.
Kontrole te mają być ujęte w ogólnym planie kontroli
sporządzonym na podstawie analizy ryzyka.

(2) Bułgaria i Rumunia stosują po raz pierwszy system opłat
wyrównawczych w okresie dwunastomiesięcznym
2007/2008. Aby ułatwić im stosowanie nowego
systemu, wymienione państwa członkowskie powinny
mieć możliwość zmniejszenia częstotliwości kontroli
w odniesieniu do dostaw przez okres przejściowy
jednego roku.

(3) Doświadczenie pokazuje, że w tych państwach człon-
kowskich liczba producentów posiadających jedną lub
dwie krowy jest nadal znacząca, w szczególności
w sprzedaży bezpośredniej. Utrzymanie takiej samej częs-
totliwości kontroli w odniesieniu do tych producentów
stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie administra-
cyjne i może prowadzić do tego, że kontrole nie będą
koncentrować się na działaniach o wyższym ryzyku.
Należy zatem zmniejszyć częstotliwość kontroli
w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej małych produ-
centów, produkujących mniej niż 5 000 kg ekwiwalentu
mleka.

(4) Aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie
mniej obciążającej sytuacji wynikającej ze zmienionej
częstotliwości kontroli oraz uwzględniając, że zgodnie
z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004
kontrole przeprowadza się częściowo w trakcie danego

okresu dwunastomiesięcznego oraz częściowo po tym
okresie, zmianę częstotliwości kontroli należy zastosować
dla okresu dwunastomiesięcznego 2007/2008, tzn.
okresu rozpoczynającego się dnia 1 kwietnia 2007 r.
a kończącego się dnia 30 marca 2008 r.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 595/2004.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 22 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 wprowadza się
następujące zmiany:

1) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) 2 % producentów w okresie dwunastomiesięcznym
2007/2008 i w kolejnych okresach dwunastomiesięcz-
nych, z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii, gdzie co najmniej
1 % producentów jest kontrolowanych w okresie dwunas-
tomiesięcznym 2007/2008;”;

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrole określone w art. 21 ust. 2 obejmują co
najmniej:

a) 5 % producentów; lub

b) następujące dwie grupy:

(i) 1 % producentów, których indywidualna ilość refe-
rencyjna dla sprzedaży bezpośredniej wynosi mniej
niż 5 000 kg, i których zadeklarowana sprzedaż
bezpośrednia w danym okresie dwunastomiesięcznym
jest mniejsza niż 5 000 kg mleka lub jego ekwiwa-
lentu;

(ii) 5 % producentów, którzy nie spełniają warunków
ustanowionych w ppkt (i).”.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 123. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1186/2007 (Dz.U. L 265
z 11.10.2007, s. 22).

(2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006,
s. 52).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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