
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 720/2009 

z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania 

kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryżu 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 42, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustana
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finan
sowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci 
składowania w magazynach państwowych i księgowania 
transakcji składowania w magazynach państwowych 
przez agencje płatnicze państw członkowskich ( 2 ) metoda 
obliczania finansowania kosztów funduszy uruchomio
nych przez państwa członkowskie w celu zakupu 
produktów wymaga ustalenia stóp procentowych 
obowiązujących w danym roku budżetowym. 

(2) Ustalenie wspomnianych stóp procentowych odbywa się 
w oparciu o średnie stopy procentowe mające zastoso
wanie w okresie referencyjnym, o których państwa człon
kowskie powiadamiają Komisję, na jej wniosek i w odpo
wiednim terminie. W celu zachowania jednolitości 
powiadomienie to należy przekazywać na formularzu 
udostępnionym państwom członkowskim przez Komisję. 

(3) Jeżeli państwa członkowskie w odpowiedzi na wniosek 
Komisji nie prześlą swojego powiadomienia we właściwej 
formie i w określonym terminie, należy uznać, że 
w okresie referencyjnym nie ponosiły one żadnych 
kosztów z tytułu odsetek. 

(4) W przypadku państw członkowskich, które w swoim 
powiadomieniu zgłoszą, że w okresie referencyjnym nie 
ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ 
w tym okresie nie składowały produktów rolnych 
w magazynach państwowych, należy jasno określić, 
jaka stopa procentowa ma być zastosowania do finanso
wania kosztów funduszy, które mają zostać uruchomione 
przez państwa członkowskie na zakup produktów. 

(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organi
zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty
czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku) ( 3 ) wprowadziło 
rozróżnienie między cenami referencyjnymi a cenami 
interwencyjnymi. Konieczne jest zatem dostosowanie 
niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 884/2006. 

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2009 z dnia 
24 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury 
przetargowej na skup pszenicy durum lub ryżu niełuska
nego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 428/2008 
oraz (WE) nr 687/2008 ( 4 ) wprowadziło nowe przepisy 
dotyczące fizycznych kontroli ryżu. Konieczne jest zatem 
dostosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 884/2006. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 884/2006. 

(8) Ze względów należytego zarządzania środkami interwen
cyjnymi związanymi ze składowaniem w magazynach 
państwowych zmiany dotyczące rozróżnienia między 
cenami referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
powinny wejść w życie z dniem 1 października 
2009 r., czyli w dniu rozpoczęcia nowego roku budże
towego. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załączniki I, IV, VI, VII, X i XII do rozporządzenia (WE) nr 
884/2006 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Punkty 3–6 załącznika stosuje się od dnia 1 października 
2009 r.

PL 7.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/15 

( 1 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35. 

( 3 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 22.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, IV, VI, VII, X i XII do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku I pkt B.III.2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Zasady określone w załączniku II pkt II stosuje się, jeżeli masa produktów składowanych stwierdzona podczas 
kontroli fizycznej różni się od wpisanej masy o 5 % lub więcej w odniesieniu do zbóż i ryżu w przypadku składo
wania w silosach lub w magazynach płaskich.”; 

2) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt I.1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wymieniona jednolita stopa procentowa stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp Euribor, 
odnotowanych w ciągu sześciomiesięcznego okresu referencyjnego, który zostanie ustalony przez Komisję, obli
czanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich.”; 

b) w pkt I.2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„W celu określenia stóp procentowych obowiązujących w danym roku budżetowym państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji, na jej wniosek, średnią stopę procentową, która miała zastosowanie w okresie referencyj
nym, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w terminie określonym we wniosku Komisji. Powiadomienie to 
należy przekazywać na formularzu udostępnionym państwom członkowskim przez Komisję.”; 

(ii) po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku braku powiadomienia ze strony państwa członkowskiego, w formie i terminie określonych 
w akapicie pierwszym, uznaje się, że stopa procentowa ponoszona przez to państwo członkowskie wynosi 
0 %. W odniesieniu do państw członkowskich, które zgłoszą, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu 
odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych, 
obowiązuje jednolita stopa procentowa ustalona przez Komisję.”; 

(iii) w akapicie trzecim skreśla się zdanie pierwsze, a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jednakże jeśli Komisja stwierdzi, że wysokość stóp procentowych dla któregoś z państw członkowskich jest 
niższa od jednolitej stopy procentowej, ustala ona stopę procentową dla tego państwa członkowskiego na tym 
niższym poziomie.”; 

3) w załączniku VI pkt II.1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Zwiększenie przewidziane w akapicie pierwszym oblicza się, mnożąc cenę referencyjną danego produktu, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*), przez granicę tolerancji dla tego produktu określoną 
w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

___________ 
(*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”; 

4) w załączniku VII pkt III otrzymuje brzmienie: 

„III. WOŁOWINA 

Do celów załącznika X oraz załącznika XII pkt 2 lit. a) i c), ceną bazową, którą należy stosować w przypadku 
wołowiny bez kości, jest cena referencyjna, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, 
pomnożona przez współczynnik 1,47.”; 

5) w załączniku X wprowadza się następujące zmiany: 

a) lit. a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku przekroczenia granic tolerancji dotyczących składowania lub przetwarzania produktów lub 
w przypadku stwierdzenia brakujących ilości w rezultacie kradzieży lub innych możliwych do zidentyfikowania 
przyczyn wartość brakujących ilości oblicza się poprzez pomnożenie tych ilości przez mającą zastosowanie do 
każdego z produktów cenę referencyjną, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, 
w zależności od jakości standardowej, pierwszego dnia bieżącego roku budżetowego, powiększoną o 5 %.”;
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b) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany: 

(i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku gdy w dniu stwierdzenia brakujących ilości średnia cena rynkowa dla jakości standardowej 
w składującym państwie członkowskim przekracza 105 % bazowej ceny referencyjnej, o której mowa w art. 
8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, kontrahenci zwracają agencjom interwencyjnym wysokość stwier
dzonej przez państwo członkowskie ceny rynkowej powiększonej o 5 %.”; 

(ii) akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Różnice między kwotami otrzymanymi w wyniku zastosowania ceny rynkowej a kwotami zaksięgowanymi 
w ramach EFRG z zastosowaniem ceny referencyjnej, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007, należy wpisać na dobro EFRG na koniec roku budżetowego obok pozostałych pozycji wpisanych 
po stronie ma.”; 

6) w załączniku XII pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w przypadku wypadków, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych przedstawionych w załączniku VII, wartość 
produktów oblicza się, mnożąc dane ilości przez bazową cenę referencyjną, o której mowa w art. 8 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1234/2007, obowiązującą dla jakości standardowej w pierwszym dniu bieżącego roku 
budżetowego, pomniejszoną o 5 %;”.
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