
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 158/2010 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 
które można by zredukować za pomocą przechowy
wania sezonowego. W związku z obecną sytuacją 
rynkową należy przyznać dopłaty do prywatnego prze
chowywania masła od dnia 1 marca 2010 r. 

(3) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 
20 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wspólne zasady 
dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przecho
wywania niektórych produktów rolnych ( 2 ) wprowa
dzono 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 wymienionego 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 wymienionego 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 ze składu 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, określonych w art. 20 akapit 
pierwszy lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008. 

(9) Mając na uwadze skuteczność administracyjną i 
uproszczenia administracyjne oraz uwzględniając szcze
gólną sytuację związaną z przechowywaniem masła, 
kontrole przewidziane w art. 36 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 826/2008 należy przeprowadzać w odniesieniu 
do co najmniej połowy liczby umów. W związku z tym 
należy wprowadzić odstępstwo od przepisów wymienio
nego artykułu. Odstępstwo to powinno stosować się 
również do wyprowadzenia ze składu, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalającego 
z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania 
masła na rok 2009 ( 3 ). 

(10) W celu uproszczenia i ze względu na skuteczność logis
tyczną można odstąpić od wymogu oznakowania 
numerem umowy każdej przechowywanej jednostki, 
o ile numer umowy jest wprowadzony do rejestru 
składu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się dopłaty do prywat
nego przechowywania masła solonego i niesolonego zgodnie 
z art. 28 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
w odniesieniu do umów zawartych od dnia 1 marca 2010 r. 

Artykuł 2 

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zasto
sowanie ma rozporządzenie (WE) nr 826/2008. 

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.

PL L 49/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2010 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3. ( 3 ) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 49.



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 jednorodnej jakości, pochodzącą z tego samego 
zakładu, przyjętą do przechowywania w tym samym magazynie 
oraz tego samego dnia. 

Artykuł 4 

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

— 18,31 EUR na tonę przechowywanych produktów 
w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania, 

— 0,34 EUR na tonę przechowywanych produktów i na dzień 
w odniesieniu do przechowywania objętego umową. 

2. Rozpoczęcie przechowywania objętego umową odbywa 
się wyłącznie w terminie od dnia 1 marca do dnia 
15 sierpnia 2010 r. Wyprowadzenie ze składu może nastąpić 
wyłącznie począwszy od dnia 16 sierpnia 2010 r. Przechowy
wanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wypro
wadzenie ze składu lub najpóźniej ostatniego dnia lutego kolej
nego roku po wprowadzeniu do magazynu. 

3. Dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeśli okres prze
chowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 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 o ilościach produktów, w odniesieniu do 
których złożono wnioski o zawarcie umów. 

Artykuł 6 

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

2. Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów okre 
ślonych w art. 22 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 
862/2008, dotyczących umieszczania numeru umowy, pod 
warunkiem że kierownik składu podejmie się wprowadzenia 
numeru umowy do rejestru określonego w pkt III załącznika I 
do tego rozporządzenia. 

3. W drodze odstępstwa od art. 36 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 826/2008 na końcu okresu przechowywania objętego 
umową organ odpowiedzialny za kontrole przeprowadza, 
w trakcie całego okresu wyprowadzania ze składu od sierpnia 
2010 r. do lutego 2011 r. i w odniesieniu do co najmniej 
połowy liczby umów, weryfikację masy i identyfikacji przecho
wywanego masła poprzez pobranie próbek. 

Akapit pierwszy stosuje się do kontroli przeprowadzanych 
w okresie wyprowadzania ze składu rozpoczynającym się od 
dnia 16 sierpnia 2010 r., określonym w art. 4 ust. 3 lit. b) 
rozporządzania (WE) nr 1182/2008. 

Artykuł 7 

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 25 lutego 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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