
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1182/2008

z dnia 28 listopada 2008 r.

ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 lit a) i d)
w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewi
duje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania
masła.

(2) Zmiany cen i zapasów masła wskazują na zakłócenia
równowagi na rynku, których można by uniknąć lub
zredukować za pomocą przechowywania sezonowego.
W związku z obecną sytuacją rynkową należy przyznać
dopłaty do prywatnego przechowywania masła od dnia
1 stycznia 2009 r.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia
20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady doty
czące przyznawania dopłat do prywatnego przechowy
wania niektórych produktów rolnych (2) wprowadziło
wspólne zasady realizacji systemu dopłat do prywatnego
przechowywania.

(4) Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008
dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie
ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi
w rozdziale III tego rozporządzenia.

(5) W celu ułatwienia wprowadzenia w życie niniejszego
środka i uwzględniając praktyki obowiązujące
w państwach członkowskich, art. 7 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 826/2008 powinien odnosić się jedynie do
produktów, które zostały w całości wprowadzone do
składu. W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo
od przepisów tego artykułu.

(6) Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi,
że wysokość dopłat ustala się na podstawie kosztów
przechowywania i prawdopodobnych tendencji ceno
wych na rynku masła świeżego i masła z zapasów.

(7) Należy ustalić dopłaty na pokrycie kosztów przyjęcia
i wydania danych produktów oraz dziennych kosztów
składowania w chłodni i kosztów finansowania.

(8) Ze względu na skuteczność administracyjną
i uproszczenia administracyjne, jeśli wymagane, szczegó
łowe informacje dotyczące przechowywania zostały
przedstawione we wniosku o dofinansowanie, należy
odstąpić od wymogu przekazania tych samych informacji
po zawarciu umowy określonej w art. 20 akapit pierwszy
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(9) Ze względu na uproszczenia i skuteczność logistyczną
można odstąpić od wymogu oznakowania numerem
umowy każdej przechowywanej jednostki, o ile numer
umowy jest wprowadzony do rejestru magazynu.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia dopłaty do prywatnego
przechowywania masła solonego i niesolonego zgodnie z art.
28 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
umów zawartych w 2009 r.

Artykuł 2

1. Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile
niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7 ust. 3 rozpo
rządzenia (WE) nr 826/2008, wnioski powinny odnosić się
jedynie do produktów, które zostały w całości wprowadzone
do składu.

Artykuł 3

Jednostka miary ilości określona w art. 16 ust. 2 lit. c) rozpo
rządzenia (WE) nr 826/2008 oznacza „przechowywaną partię”,
odpowiadającą ilości produktu objętej niniejszym rozporządze
niem, o wadze co najmniej jednej tony oraz jednorodnego
składu i jakości, pochodzącą z tego samego zakładu, przyjętą
do przechowywania w tym samym magazynie oraz tego
samego dnia.
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(2) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.



Artykuł 4

1. Dopłaty do produktów określonych w art. 1 wynoszą:

— 15,62 EUR na tonę przechowywanych produktów
w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

— 0,44 EUR na tonę przechowywanych produktów i na dzień
w odniesieniu do magazynowania objętego umową.

2. Rozpoczęcie magazynowania objętego umową odbywa się
wyłącznie w terminie od dnia 1 stycznia do 15 sierpnia 2009 r.
Wyprowadzenie ze składu może nastąpić wyłącznie począwszy
od dnia 16 sierpnia 2009 r. Magazynowanie objęte umową
kończy się w dniu poprzedzającym odbiór z magazynu lub
najpóźniej ostatniego dnia lutego następującego po wprowa
dzeniu do magazynu.

3. Dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeśli okres maga
zynowania objętego umową wynosi od 90 do 227 dni.

Artykuł 5

Zgodnie z wymogami art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 826/2008, w każdy wtorek, najpóźniej do godziny 12.00

czasu obowiązującego w Brukseli, państwa członkowskie infor
mują Komisję o całkowitych ilościach, w odniesieniu do których
zawarto umowy, oraz ilościach produktów, w odniesieniu do
których złożono wnioski o zawarcie umów.

Artykuł 6

1. Nie stosuje się art. 20 akapit pierwszy lit. a) rozporządze
nia (WE) nr 826/2008.

2. Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów
określonych w art. 22 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr
826/2008, dotyczących oznakowania numeru umowy, pod
warunkiem że kierownik składu podejmie się wprowadzenia
numeru umowy do rejestru, określonego w pkt. III załącznika
I do tego rozporządzenia.

Artykuł 7

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o dopłaty
składanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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