
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 549/2009 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka 

w proszku 

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. d), 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 przewiduje stosowanie interwencji publicznej 
w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 ( 2 ) ustano
wiło szczegółowe zasady dotyczące interwencji 
publicznej na rynku odtłuszczonego mleka w proszku. 

(3) W świetle obecnej sytuacji na rynku oraz prawdopodob
nego rozwoju tej sytuacji charakteryzującej się niskimi 
cenami przetworów mlecznych, w szczególności odtłusz
czonego mleka w proszku, a także trudności 
w uzyskaniu kredytów komercyjnych na prowadzenie 
zwykłej działalności w sektorze przetworów mlecznych, 
należy dokonać wcześniejszych wypłat za sprzedaż 
odtłuszczonego mleka w proszku w ramach interwencji. 
Obecny termin płatności wynoszący 120–140 dni należy 
zatem skrócić do 45–65 dni, co doprowadzi do ujedno
licenia wszystkich terminów płatności za produkty objęte 
skupem interwencyjnym na rynku mleczarskim. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 214/2001. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 214/2001 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

Agencja interwencyjna wypłaca kwotę należną za przejęte 
odtłuszczone mleko w proszku w okresie pomiędzy 45 
a 65 dniem od dnia przejęcia, jeżeli spełnia ono wymogi 
określone w art. 2.”; 

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Agencja interwencyjna wypłaca wybranemu oferen
towi cenę wskazaną w jego ofercie, jak określono w art. 
15 ust. 2 lit. c), pomiędzy 45 a 65 dniem od dnia przejęcia 
odtłuszczonego mleka w proszku, jeżeli spełnia ono wymogi 
określone w art. 2 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i art. 15 ust. 3 lit. a).”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do ofert, w przypadku 
których termin określony w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 214/2001 przypada po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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