
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 733/2009 

z dnia 11 sierpnia 2009 r. 

przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych 
w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury 

przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. 

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. 191 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Ceny przetworów mlecznych na rynku światowym 
spadły zauważalnie ze względu na zwiększoną podaż 
i spadek popytu wywołany kryzysem finansowo-gospo
darczym. Ceny przetworów mlecznych na rynku wspól
notowym uległy znaczącemu obniżeniu. W wyniku połą
czenia środków rynkowych, podjętych na początku tego 
roku, wspólnotowe ceny ustabilizowały się na poziomie 
zbliżonym do poziomu cen wsparcia. Istotne jest, aby te 
środki wspierania rynku, a zwłaszcza interwencja 
publiczna, były stosowane tak długo, jak to konieczne 
w celu uniknięcia dalszego spadku cen i zakłóceń na 
rynku Wspólnoty. 

(2) Wobec bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej 
niezbędne jest kontynuowanie interwencji publicznej 
w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka 
w proszku również po dniu 31 sierpnia 2009 r. 

(3) Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia 
Rady w sprawie przedłużenia na lata 2009 i 2010 okresu 
interwencji publicznej w odniesieniu do masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z art. 11 
lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, który został 
z zadowoleniem przyjęty przez Radę. 

(4) Wobec naglącej potrzeby podjęcia przedmiotowych 
środków w związku z wygaśnięciem okresu interwencyj
nego z dniem 31 sierpnia 2009 r. oraz wobec problemu 
praktycznego wynikającego z faktu, że w związku 
z niedawnymi wyborami możliwe jest, iż Parlament 
Europejski nie będzie w stanie wydać opinii 
w odpowiednim terminie, Komisja zmuszona jest przyjąć 
niezbędne środki nadzwyczajne. 

(5) W art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 105/2008 ( 2 ) 
ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy 
Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu masła 
w trybie procedury przetargowej. 

(6) W art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 ( 3 ) 
ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy 
Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu odtłusz
czonego mleka w proszku w trybie procedury przetargo
wej. 

(7) Zważywszy na szczególną sytuację na rynku mleczarskim 
oraz mając na względzie zwiększenie efektywności 
systemu, na zasadzie odstępstwa od rozporządzeń: 
(WE) nr 214/2001 i (WE) nr 105/2008, należy zwięk
szyć częstotliwość organizowanych przetargów do 
dwóch w miesiącu. 

(8) Ze względu na skuteczność niniejsze rozporządzenie 
zawiera wszelkie niezbędne informacje dla przedsiębior
ców, w związku z czym osobne ogłoszenie o przetargu 
jest zbędne. W celu zagwarantowania przedsiębiorcom 
jak najaktualniejszych informacji na temat danych 
kontaktowych agencji płatniczych, należy opublikować 
te informacje przy pomocy innego środka komunikacji, 
który będzie skuteczniejszy od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

(9) Przedłużenie okresu interwencji powinno obowiązywać 
jedynie przez ograniczony okres trzech miesięcy – od 
dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

MASŁO 

Artykuł 1 

Otwiera się skup masła w drodze procedury przetargowej na 
okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. 
na warunkach określonych w sekcji 3 rozdziału II rozporzą
dzenia (WE) nr 105/2008 oraz w niniejszym rozporządzeniu.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 100.



Artykuł 2 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na 
indywidualne zaproszenia do składania ofert upływa 
o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. 

W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od 
pracy, termin przypada na godzinę 11.00 (czasu obowiązują
cego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego. 

Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze indywidualne 
zaproszenie do składania ofert upływa dnia 1 września 2009 r. 
o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 105/2008 nie publikuje się ogłoszenia o zaproszeniu 
do składania ofert ( 1 ). 

ROZDZIAŁ II 

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU 

Artykuł 3 

Otwiera się skup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze 
procedury przetargowej na okres od dnia 1 września 2009 r. do 
dnia 30 listopada 2009 r. na warunkach określonych w sekcji 4 

rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 214/2001 oraz 
w niniejszym rozporządzeniu. 

Artykuł 4 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 214/2001, termin składania ofert w odpowiedzi na 
indywidualne zaproszenia do składania ofert upływa 
o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. 

W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od 
pracy, termin przypada na godzinę 11.00 (czasu obowiązują
cego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego. 

Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze indywidualne 
zaproszenie do składania ofert upływa dnia 1 września 2009 r. 
o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 214/2001 nie publikuje się ogłoszenia o zaproszeniu 
do składania ofert ( 1 ). 

Artykuł 5 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Właściwe adresy agencji płatniczych znajdują się na specjalnej 
stronie internetowej Komisji Europejskiej, CIRCA (http://circa. 
europa.eu/Public/irc/agri/lait/library).

http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library
http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library

