
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 479/2010 

z dnia 1 czerwca 2010 r. 

ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 
przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych 

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. 192 ust. 2 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 192 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
przewiduje wymianę między państwami członkowskimi 
a Komisją wszelkich informacji niezbędnych do stoso
wania tego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 562/2005 ( 2 ) ustanawia zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 ( 3 ) w zakresie 
wymiany między państwami członkowskimi a Komisją 
informacji dotyczących sektora mleka i przetworów 
mlecznych. 

(2) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 562/2005 zostało już 
zmienione a konieczne są kolejne zmiany, 
w szczególności w celu zaktualizowania odniesień do 
innych rozporządzeń, należy – dla jasności – uchylić 
rozporządzenie (WE) nr 562/2005 i zastąpić je nowym 
rozporządzeniem. 

(3) Refundacje wywozowe oraz pomoc w odniesieniu do 
mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę 
można ustanowić jedynie na podstawie informacji 
o zmianach cen zarówno na rynku wewnętrznym, jak 
i w handlu międzynarodowym. 

(4) Należy zapewnić możliwość porównania notowań cen 
produktów, zwłaszcza w celu obliczenia kwot refundacji 
i pomocy. Ponadto należy podwyższyć poziom rzetel
ności tych notowań, stosując ważenie danych. 

(5) W celu uproszczenia zadań administracyjnych 
i zmniejszenia związanego z nimi obciążenia dla 
organów krajowych, informacje na temat cotygodnio
wych notowań cen należy ograniczyć do tych 
produktów, w których przypadku są one niezbędne dla 
dokładnego monitorowania rynku mleczarskiego. 
W przypadku pozostałych produktów należy przewidzieć 
przekazywanie informacji co miesiąc oraz całkowicie 
znieść obowiązek przekazywania informacji 
o produktach w sytuacji gdy informacje te są nieistotne. 

(6) W przypadku przekazywania informacji dotyczących cen 
produktów wytwarzanych przez mniej niż trzech produ
centów w danym państwie członkowskim, informacje 
takie powinny zostać opatrzone klauzulą poufności 
oraz być wykorzystywane jedynie przez Komisję 
i nieujawniane na zewnątrz. 

(7) W celu usprawnienia nadzoru nad rynkiem mleczarskim 
konieczne jest zbieranie informacji dotyczących przy
wozu produktów objętych pozwoleniem na przywóz. 
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących 
przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia 
kontyngentów taryfowych ( 4 ) od dnia 1 lipca 2008 r. 
pozwolenia na przywóz wymagane są jedynie 
w odniesieniu do przywozów preferencyjnych. 

(8) Artykuł 11 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiają
cego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfo
wymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi 
systemowi pozwoleń na przywóz ( 5 ) przewiduje powia
damianie Komisji o ilościach objętych wydanymi pozwo
leniami na przywóz oraz o ilościach objętych niewyko
rzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami 
na przywóz w ramach systemu przywozowych kontyn
gentów taryfowych. Wymienione przepisy horyzontalne 
dotyczą tych samych informacji co informacje objęte 
dotychczas art. 7 ust. 1 i 6 rozporządzenia (WE) nr 
562/2005. Obowiązku przekazywania tych informacji 
nie należy zatem uwzględniać w nowym rozporządzeniu. 

(9) Artykuł 1 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustana
wiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania 
systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw 
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów 
rolnych ( 6 ) przewiduje przypadki oraz produkty, 
w przypadku których wymaga się przedłożenia pozwo
lenia na przywóz. W części K załącznika II do wymie
nionego rozporządzenia zamieszczono wykaz 
produktów mlecznych, których przywóz odbywa się na 
preferencyjnych warunkach, innych niż kontyngenty 
taryfowe, oraz które objęte są pozwoleniami na przywóz. 
Komisji należy przesyłać informacje dotyczące tych 
produktów.
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(10) W rozdziale III tytułu 2 rozporządzenia (WE) nr 
2535/2001 przewidziano określone kontyngenty przy
wozowe zarządzane przy pomocy świadectw wydawa
nych w ramach mechanizmu monitorowania wewnętrz
nego IMA 1 przez organy państw trzecich. Państwa 
członkowskie informują Komisję o ilości produktów, 
dla których wydano pozwolenia na przywóz na 
podstawie świadectw IMA 1. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że takie powiadamianie nie zawsze 
jest wystarczające, aby przywóz był ściśle monitorowany 
na każdym etapie. Należy ustanowić przepis przewidu
jący dostarczanie dodatkowych informacji. 

(11) Dokładne i regularne monitorowanie obrotów handlo
wych w celu oceny skutków stosowania refundacji 
wymaga informacji dotyczących wywozu produktów, 
dla których ustalane są refundacje, w szczególności ilości 
przyznawanych w ramach procedur przetargowych. 

(12) Wprowadzanie w życie Porozumienia w sprawie 
rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji 
handlowych Rundy Urugwajskiej (zwanego dalej „poro
zumieniem w sprawie rolnictwa”), zatwierdzonego 
decyzją Rady 94/800/WE ( 1 ), wymaga przekazywania 
wielu szczegółowych informacji w sprawie przywozu 
i wywozu, w szczególności w odniesieniu do wniosków 
o wydanie pozwolenia oraz do sposobu wykorzystania 
pozwoleń, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań 
podjętych na mocy wymienionego Porozumienia. 
W celu maksymalnego wykorzystania tych zobowiązań 
potrzebne jest szybkie informowanie o tendencjach 
w wywozie. 

(13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 
27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegó 
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz 
i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecz
nych ( 2 ) ustanawia szczególne zasady wywozu niektórych 
przetworów mlecznych do Kanady, Stanów Zjednoczo
nych i Republiki Dominikany. Należy ustanowić przepis 
przewidujący przekazywanie stosownych informacji. 

(14) Rozporządzenie (WE) nr 1187/2009 wprowadza szcze
gólne procedury przyznawania refundacji za pochodzące 
z Unii składniki przetworzonych serów wytwarzanych 
zgodnie z procedurami uszlachetniania czynnego. Należy 
ustanowić przepis przewidujący przekazywanie stosow
nych informacji. 

(15) Dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie przetwa
rzania informacji otrzymywanych przez Komisję wska
zują, że częstotliwość niektórych powiadomień można 
obniżyć, nie tracąc dostępu do kluczowych informacji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

POMOC W ODNIESIENIU DO MLEKA ODTŁUSZCZONEGO 
I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU 

Artykuł 1 

1. W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. 99 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do mleka odtłusz
czonego i mleka odtłuszczonego w proszku z przeznaczeniem 
na pasze, państwa członkowskie przekazują Komisji następujące 
informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedzający przekazanie informacji: 

a) ilości mleka odtłuszczonego przeznaczone na produkcję 
mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie 
pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca; 

b) ilości denaturowanego odtłuszczonego mleka w proszku, 
objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi 
w ciągu danego miesiąca; 

c) ilości odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczone na 
produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami 
o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca. 

2. W przypadku pomocy przyznanej na mocy art. 100 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do mleka odtłuszczonego 
przetworzonego na kazeinę i kazeinaty, państwa członkowskie 
przekazują Komisji, najpóźniej dwudziestego dnia każdego 
miesiąca, informacje dotyczące ilości mleka odtłuszczonego 
objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu 
poprzedniego miesiąca. Ilości te zostaną podane w podziale wg 
jakości wyprodukowanej kazeiny lub kazeinianów. 

ROZDZIAŁ II 

CENY 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej 
w każdą środę do godz. 12.00 (czasu obowiązującego 
w Brukseli), następujące informacje dotyczące odnotowanych 
w ubiegłym tygodniu cen ex-factory produktów wymienionych 
w załączniku I.A: 

a) ceny każdego z produktów, o których mowa w pkt 1–6, 
w przypadku gdy krajowa produkcja odpowiada 1 % lub 
większej części produkcji UE; 

b) ceny serów odpowiadających 4 % lub większej części całko
witej krajowej produkcji sera.
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Krajowa i unijna produkcja masła, o której mowa w pkt 4 i 5 
załącznika I.A, uwzględniana na potrzeby ust. 1 lit. a), stanowi 
całkowitą produkcję obu produktów, o których mowa 
w wymienionych punktach. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej 
dziesiątego dnia każdego miesiąca, następujące informacje doty
czące odnotowanych w ubiegłym miesiącu cen ex-factory 
produktów wymienionych w załączniku I.B: 

a) ceny każdego z produktów innych niż sery, w przypadku 
gdy krajowa produkcja odpowiada 2 % lub większej części 
produkcji UE; 

b) ceny serów, wg rodzajów, innych niż sery, o których mowa 
w ust. 1 lit. b), odpowiadających 8 % lub większej części 
całkowitej krajowej produkcji sera. 

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji następujące 
informacje w najszybszym możliwym terminie, lecz nie później 
niż do końca danego miesiąca: 

a) cenę mleka surowego, o rzeczywistej zawartości tłuszczu 
i białka, płaconą producentom mleka na ich terytorium, za 
dostawy z poprzedniego miesiąca; 

b) w miarę możliwości, szacunkową cenę za dostawy 
w bieżącym miesiącu. 

4. Do celów niniejszego artykułu, „cena ex-factory” oznacza 
cenę zakupu produktu od przedsiębiorstwa, bez podatków 
(VAT) i wszelkich innych kosztów (transport, załadunek, prze 
ładunek, składowanie, palety, ubezpieczenie itp.). Cena ta odpo
wiada sprzedaży zafakturowanej w okresie odniesienia. 

Artykuł 3 

1. Ceny przekazywane zgodnie z art. 2 wyrażone są 
w walucie danego kraju jako średnia ważona za 100 kg. 

2. Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby 
przekazywane przez nie informacje dotyczące cen były repre
zentatywne, dokładne i kompletne. W tym celu państwa człon
kowskie przedstawiają Komisji do dnia 15 sierpnia 2010 r. 
sprawozdanie na podstawie wzoru zamieszczonego 
w załączniku II. Nowe sprawozdanie przysyłane jest za każdym 
razem, kiedy którykolwiek element poprzedniego sprawozdania 
wymaga aktualizacji. 

3. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do 
tego, aby zainteresowane podmioty gospodarcze dostarczyły 
im wymaganych informacji we właściwym terminie. 

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji następujące 
informacje do dnia 15 sierpnia 2010 r. korzystając z wzoru 
zamieszczonego w załącznikach I.A i I.B: 

a) w przypadku gdy cena uwzględniona w przekazywanej 
informacji dotyczy produktu wytwarzanego w danym 
państwie członkowskim przez mniej niż trzech produ
centów, w kolumnie „uwagi” w załącznikach I.A i I.B wpisuje 
się słowo „poufne”. Informację taką uznaje się za poufną 
i wykorzystuje jedynie w ramach danych zagregowanych; 

b) w przypadku serów, informacje na temat reprezentatywnej 
jednostki opakowania, której dotyczy zgłaszana cena; 

c) w przypadku produktów innych niż sery oraz gdy cena 
odpowiada innym jednostkom opakowania produktu niż 
te, które zostały wymienione w kolumnie „reprezentatywna 
jednostka opakowania”, w kolumnie „uwagi” w załącznikach 
I.A i I.B wpisuje się faktyczną jednostkę opakowania 
produktu, którego cenę podano w informacji. 

Państwa członkowskie informują Komisję za każdym razem, 
kiedy którykolwiek z elementów, o których mowa w akapicie 
1 lit. a), b) i c) wymaga uaktualnienia. 

ROZDZIAŁ III 

HANDEL 

SEKCJA 1 

Przywóz 

Artykuł 4 

Państwa członkowskie przekazują Komisji, nie później niż dzie
siątego dnia każdego miesiąca, informacje za poprzedni miesiąc 
dotyczące ilości mleka i przetworów mlecznych przywiezionych 
na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty tary
fowe, o których mowa w części I lit. K załącznika II do rozpo
rządzenia (WE) nr 376/2008 i na które wydano pozwolenia na 
przywóz, w podziale wg kodu CN oraz wg kodu kraju pocho
dzenia. 

Informacje te składa się także w przypadku gdy nie wydano 
żadnych pozwoleń. 

Artykuł 5 

Najpóźniej do dnia 31 marca w odniesieniu do roku poprzed
niego państwa członkowskie przesyłają Komisji następujące 
dane, w podziale wg kodu CN, dotyczące pozwoleń na przywóz 
wydanych za okazaniem świadectwa IMA 1, zgodnie z tytułem 
2 rozdział III sekcja 1 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, 
z wyszczególnieniem numerów świadectw IMA 1: 

a) ilość produktów objętych świadectwem i datę wydania 
pozwolenia na przywóz;
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b) ilość produktów, w których przypadku nastąpiło zwolnienie 
zabezpieczenia. 

Informacje te składa się także w przypadku, gdy nie wydano 
żadnych pozwoleń. 

SEKCJA 2 

Wywóz 

Artykuł 6 

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji, do godz. 18.00 
każdego dnia roboczego, następujące informacje: 

a) ilości, w podziale wg kodu nomenklatury refundacji wywo
zowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przezna
czenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń złożonymi 
w tym dniu: 

(i) o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) rozpo
rządzenia (WE) nr 376/2008, z wyjątkiem ilości wymie
nionych w art. 15 i 29 rozporządzenia (WE) nr 
1187/2009; 

(ii) o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
1187/2009; 

b) w stosownych przypadkach, informacje o tym, że danego 
dnia nie złożono żadnych wniosków, z wyjątkiem tych przy
padków, w których dla dowolnego produktu, o którym 
mowa w części 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 3846/87 ( 1 ), ustanowiona stawka refundacji 
wynosi zero lub refundacja nie jest w ogóle przewidziana; 

c) ilości, w podziale na wnioski i na pozycje według kodu 
nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów 
mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami 
o wydanie pozwoleń tymczasowych, o których mowa 
w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, złożonymi 
w tym dniu, ze wskazaniem: 

(i) daty upłynięcia terminu składania ofert, z dołączoną 
kopią dokumentu potwierdzającego zaproszenie do skła
dania ofert na wnioskowane ilości; 

(ii) ilość produktów objętych zaproszeniem do składania 
ofert; 

d) ilości, w podziale wg kodu nomenklatury refundacji ekspor
towych dla produktów mlecznych i kodu miejsca przezna
czenia, na które ostatecznie wydano lub anulowano tego 
dnia tymczasowe zezwolenia, o których mowa w art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, ze wskazaniem daty 
wydania tymczasowego zezwolenia i objętej nim ilości; 

e) w stosownych przypadkach, skorygowane ilości produktów 
objętych zaproszeniem do składania ofert, o których mowa 
w lit. c) niniejszego ustępu; 

f) ilości, w podziale wg kodu nomenklatury refundacji ekspor
towych dla produktów mlecznych, objęte pozwoleniami 
z refundacją wydanymi zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1187/2009. 

2. Odnośnie do przekazywania informacji, o których mowa 
w ust. 1 lit. c) ppkt (i), w przypadku gdy w odpowiedzi na to 
samo zaproszenie do składania ofert przesłano kilka wniosków, 
wystarczy przekazać jedną informację na państwo członkow
skie. 

Artykuł 7 

1. Przed 16 dniem każdego miesiąca państwa członkowskie 
przekazują Komisji następujące informacje za poprzedni 
miesiąc: 

a) ilości, w podziale wg kodu nomenklatury refundacji ekspor
towych dla przetworów mlecznych, objęte wnioskami 
o pozwolenie anulowanymi na mocy art. 10 ust. 2 akapit 
drugi rozporządzenia (WE) nr 1187/2009; 

b) niewykorzystane ilości przypadające na pozwolenia, które 
wygasły lub zostały zwrócone w poprzednim miesiącu, 
a które zostały wydane po dniu 1 lipca bieżącego roku 
GATT, w podziale wg kodu nomenklatury refundacji ekspor
towych dla przetworów mlecznych; 

c) ilości przetworów mlecznych, w podziale wg kodu CN 
i kodu kraju pochodzenia, które nie znajdują się w żadnej 
z sytuacji, o których mowa w art. 28 ust. 2 Traktatu i są 
przywożone w celu wykorzystania do produkcji produktów 
objętych kodem CN 0406 30, zgodnie z art. 12 ust. 5 lit. c) 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 ( 2 ), na które 
wystawiono upoważnienie, o którym mowa w art. 15 rozpo
rządzenia (WE) nr 1187/2009; 

d) ilości, w podziale wg kodu CN, na które wystawiono pozwo
lenia i w odniesieniu do których nie wnioskuje się 
o refundację, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 
1187/2009. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 
31 grudnia informacje, w podziale wg kodu CN, na temat ilości, 
na które wystawiono pozwolenia na następny rok kontyngen
towy, zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009. 

ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 

Artykuł 8 

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na 
mocy niniejszego rozporządzenia przy pomocy środków elek
tronicznych, wykorzystując metody udostępnione im przez 
Komisję.
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2. Forma i treść przekazywanych informacji ustalana jest na 
podstawie wzorów lub metod udostępnionych właściwym 
organom przez Komisję. Zmian w wymienionych wzorach 
i metodach oraz ich aktualizacji dokonuje się, poinformo
wawszy o tym komitet, o którym mowa w art. 195 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz – stosownie do 
sytuacji – odpowiednie właściwe organy. 

Artykuł 9 

Komisja udostępnia państwom członkowskim przekazane przez 
nie dane, informacje i dokumenty. 

Artykuł 10 

Rozporządzenie (WE) nr 562/2005 traci moc. 

Rozporządzenie (WE) nr 562/2005 stosuje się jednak nadal 
w odniesieniu do przekazywania danych, informacji 
i dokumentów dotyczących okresu przed stosowaniem niniej
szego rozporządzenia. 

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak 
odesłania do niniejszego rozporządzenia i rozumiane zgodnie 
z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 11 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I.A 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE CO TYDZIEŃ 

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 479/2010 

KOMISJA EUROPEJSKA – DG AGRI.C.4 – DZIAŁ DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................ 

Osoba udzielająca informacji: ........................................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Faks: .......................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Produkt Kod CN Reprezentatywna jednostka 
opakowania Uwagi 

1. Serwatka w proszku 0404 10 02 25 kg 

2. Odtłuszczone mleko w proszku 
spełniające wymogi jakościowe 
skupu interwencyjnego 

0402 10 19 25 kg 

3. Mleko pełne w proszku 0402 21 19 25 kg 

4. Masło – niesolone 0405 10 19 25 kg 

5. Masło – niesolone 0405 10 11 250 g 

6. Bezwodny tłuszcz mleczny 0405 90 10 200 kg 

7. Ser Cheddar, 45–50 % tłuszczu 
w masie suchej 

0406 90 21 ( 1 ) 

8. Ser Gouda, 45–50 % tłuszczu 
w masie suchej 

0406 90 78 ( 1 ) 

9. Ser Edam, 40–45 % tłuszczu 
w masie suchej 

0406 90 23 ( 1 ) 

10. Ser Emmental, 45–50 % tłuszczu 
w masie suchej 

0406 90 13 ( 1 ) 

( 1 ) W przypadku serów w przekazywanej informacji należy podać najbardziej reprezentatywną jednostkę opakowania.
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ZAŁĄCZNIK I.B 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE CO MIESIĄC 

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 479/2010 

KOMISJA EUROPEJSKA – DG AGRI.C.4 – DZIAŁ DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................ 

Osoba udzielająca informacji: ........................................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Faks: .......................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Produkt Kod CN Reprezentatywna jednostka 
opakowania Uwagi 

1. Odtłuszczone mleko w proszku na 
pasze dla zwierząt 

0402 10 19 ANIM 20 t 

2. Kazeina 3501 10 25 kg (worki) 

3. Sery: 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

( 1 ) W przypadku serów w przekazywanej informacji należy podać najbardziej reprezentatywną jednostkę opakowania.
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ZAŁĄCZNIK II 

Informacje uwzględniane w sprawozdaniu dotyczącym cen mleka surowego i produktów mlecznych 
przekazywane Komisji (*) zgodnie z art. 3 

1. Organizacja i struktura rynku: 

Ogólny opis struktury rynku na dany produkt. 

2. Definicja produktu: 

Skład (zawartość tłuszczu, zawartość masy suchej, zawartość wody w masie nietłustej), klasa jakości, data produkcji 
lub etap dojrzewania, warunki prezentacji i pakowania (np. luzem, w workach po 25 kg), inne cechy charaktery
styczne. 

3. Miejsce i procedura zbierania danych: 

a) organ odpowiedzialny za dane statystyczne dotyczące cen (adres, nr faksu, e-mail); 

b) liczba punktów zbierania danych oraz obszar lub region geograficzny, gdzie obowiązują dane ceny; 

c) metoda badania (np. bezpośrednie badanie pierwszych nabywców). Jeżeli ceny są ustalane przez urząd kontroli 
handlu, należy zaznaczyć, czy są one oparte na opinii czy faktach. Jeśli wykorzystano inne materiały (np. spra
wozdania rynkowe), należy podać źródła; 

d) metoda statystycznego opracowywania danych cenowych, włącznie ze współczynnikami przeliczeniowymi stoso
wanymi przy przeliczaniu wagi produktów na wagę reprezentatywną, określoną w załączniku I. 

4. Produkcja: 

Roczna (szacunkowa) produkcja w państwie członkowskim 

5. Reprezentatywność: 

Udział produktów uwzględnionych w zebranych danych w ogólnej wielkości (np. jako % rocznej produkcji) 

6. Inne istotne aspekty
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ZAŁĄCZNIK III 

TABELA KORELACJI 

Rozporządzenie (WE) nr 562/2005 Niniejsze rozporządzenie 

Artykuł 1 — 

Artykuł 2 — 

Artykuł 3 — 

Artykuł 4 — 

Artykuł 5 Artykuł 1 

Artykuł 6 ust. 1 Artykuł 2 ust. 1 

— Artykuł 2 ust. 2 

Artykuł 6 ust. 2 Artykuł 2 ust. 3, art. 3 ust. 1 

Artykuł 6 ust. 3 Artykuł 3 ust. 2 

Artykuł 6 ust. 4 Artykuł 3 ust. 3 

Artykuł 6 ust. 5 Artykuł 2 ust. 4 

— Artykuł 3 ust. 4 

Artykuł 7 ust. 1 — 

Artykuł 7 ust. 2 — 

Artykuł 7 ust. 3 — 

Artykuł 7 ust. 4 Artykuł 4 

Artykuł 7 ust. 5 Artykuł 4 

Artykuł 7 ust. 6 — 

Artykuł 8 Artykuł 5 

Artykuł 9 ust. 1 Artykuł 6 ust. 1 

Artykuł 9 ust. 2 Artykuł 6 ust. 2 

Artykuł 9 ust. 3 — 

Artykuł 10 — 

Artykuł 11 lit. a) Artykuł 7 ust. 1 lit. a) 

Artykuł 11 lit. b) Artykuł 7 ust. 1 lit. b) 

Artykuł 11 lit. c) — 

Artykuł 11 lit. d) Artykuł 7 ust. 1 lit. c) 

Artykuł 11 lit. e) Artykuł 7 ust. 1 lit. d) 

Artykuł 11 lit. e) Artykuł 7 ust. 2
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Rozporządzenie (WE) nr 562/2005 Niniejsze rozporządzenie 

Artykuł 12 — 

Artykuł 13 — 

Artykuł 14 Artykuł 8 

Artykuł 15 Artykuł 9 

Artykuł 16 Artykuł 10 

Artykuł 17 Artykuł 11 

Załącznik I — 

Załącznik II — 

Załącznik III — 

Załącznik IV — 

Załącznik V — 

Załącznik VI Załącznik I.A i I.B 

Załącznik VII — 

Załącznik VIII — 

Załącznik IX — 

Załącznik X — 

Załącznik XI — 

Załącznik XII Załącznik II 

Załącznik XIII Załącznik III

PL 2.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135/35


