
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 549/2010 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego 
wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 

do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej 

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), d) 
oraz j) w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi, że Komisja, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, 
zamyka interwencję publiczną dla wołowiny, jeżeli 
w reprezentatywnym okresie przestały być spełniane 
warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. c) wymienionego 
rozporządzenia. Należy określić reprezentatywny okres 
stanowiący podstawę do zamknięcia interwencji 
publicznej w postaci procedury przetargowej 
w odniesieniu do wołowiny oraz, w związku z tym, 
uwzględnić odpowiednie uprawnienia Komisji w art. 16 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ( 2 ). 

(2) W art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 
przyjęto błędne i różniące się w poszczególnych wersjach 
językowych przepisy w odniesieniu do zasad stosowa
nych w przypadku, gdy miejsce przechowywania wska
zane przez oferenta lub oferenta uczestniczącego 
w przetargu zostaje zmienione przez agencję interwen
cyjną. W związku z tym należy wyjaśnić, że w takim 
przypadku dodatkowe koszty transportu ponoszą agencje 
interwencyjne z wyjątkiem pierwszych 20 km, a także 
dodać, że w przypadku stosowania art. 38 ust. 3 obniżka 
nie przekracza kosztów transportu na dystansie ponad 
100 km. 

(3) W części IX załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009 ustanowiono przepisy dotyczące kartonów 
przeznaczonych do pakowania wołowiny zakupionej 
w ramach skupu interwencyjnego. Należy dostosować 

wymogi w zakresie zamykania określone w pkt 6 do 
wymogów ustanowionych w sekcji I załącznika II do 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiają
cego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 3 ). 

(4) Przy okazji niniejszej zmiany rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009 należy sprostować pominięcie w art. 25 
tegoż rozporządzenia. 

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić 
i poprawić rozporządzenie (UE) nr 1272/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1272/2009 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 16 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) procedurę przetargową zakupu wołowiny w podziale na 
poszczególne kategorie i państwa członkowskie lub ich 
regiony na podstawie dwóch najbardziej aktualnych 
zarejestrowanych tygodniowych cen rynkowych, zgodnie 
z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007. Komisja zamyka przedmiotową procedurę 
przetargową zgodnie z tą samą procedurą w podziale 
na poszczególne kategorie i państwa członkowskie lub 
ich regiony, na podstawie najbardziej aktualnych zareje
strowanych cen rynkowych.”; 

2) w art. 16 ust. 6 akapit pierwszy sformułowanie wstępne 
otrzymuje brzmienie: 

„Do celów art. 12 ust. 1 lit. c), art. 12 ust. 2 oraz art. 18 
ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 mają zasto
sowanie następujące zasady:”;
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3) w art. 25 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Po sprawdzeniu dopuszczalności oferty lub oferty przetar
gowej, o których mowa w art. 11 ust. 1, i po powiado
mieniu zgodnie z art. 20 ust. 3 agencja interwencyjna 
wydaje polecenie dostawy bez uszczerbku dla środków przy
jętych zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1. Polecenie 
dostawy jest opatrzone datą i numerem oraz wskazuje: 

a) ilość, która ma być dostarczona; 

b) ostateczny termin dostawy produktów; 

c) miejsce składowania, do którego należy je dostarczyć; 

d) cenę, po której przyjęto ofertę lub ofertę przetargową.”; 

4) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 jeśli agencja interwencyjna 
zmienia miejsce przechowywania wskazane przez oferenta 
lub oferenta uczestniczącego w przetargu, wówczas ponosi 
ona dodatkowe koszty transportu z wyjątkiem pierwszych 
20 km. Jednakże koszty transportu na odległość powyżej 
100 km w całości ponosi agencja interwencyjna. 
W przypadku stosowania art. 31 ust. 2 nie stosuje się niniej
szego ustępu.”; 

5) w art. 38 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) kosztom transportu między miejscem przejęcia wska
zanym przez agencję interwencyjną a miejscem składo

wania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), 
gdzie produkty miały być dostarczone po najniższych 
kosztach, nieprzekraczającego jednakże odległości 
100 km, o której mowa w art. 29 ust. 1; oraz”; 

6) w części IX załącznika III punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kartony muszą być zamknięte: 

a) przy użyciu oznaczeń zastosowanych zgodnie 
z sekcją I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
853/2004; oraz 

b) przy użyciu etykiet agencji interwencyjnej, na których 
widnieje numer seryjny, umieszczanych po obydwu 
stronach kartonu w taki sposób, aby ulegały znisz
czeniu w momencie jego otwarcia.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się: 

a) od dnia 1 lipca 2010 r. w odniesieniu do wołowiny 
i cielęciny, masła, odtłuszczonego mleka w proszku i zbóż; 
oraz 

b) od dnia 1 września 2010 r. w odniesieniu do ryżu. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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