
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 569/2010 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży 
w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych 

odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010 

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. f) i j) 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) 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 ) EFRG 
finansuje wydatki na czynności fizyczne, o których 
mowa w załączniku V do wspomnianego rozporzą
dzenia, na podstawie jednolitych kwot standardowych, 
o ile odpowiednie wydatki nie zostały ustalone 
w ramach prawodawstwa rolnego. Jednolite kwoty stan
dardowe na rok budżetowy 2010 ustalono 
i poinformowano o nich państwa członkowskie we 
wrześniu 2009 r. Kwoty te określono 
z uwzględnieniem kosztów załadunku na samochód 
ciężarowy lub wagon kolejowy, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym momencie. 

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 
11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży 
produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( 3 ) 
określa, w odniesieniu do produktów pochodzących 
z interwencji, zasady dotyczące składania ofert i etapu 
dostawy produktów, a także koszty, jakie mają ponieść 
agencje interwencyjne i kupujący. Zasady te obowiązują 
w sektorze mleka i przetworów mlecznych od dnia 
1 marca 2010 r. W przypadku sprzedaży w drodze prze
targu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, otwar
tych odpowiednio rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
446/2010 ( 4 ) i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
447/2010 ( 5 ), w odniesieniu do kosztów obowiązują 
zasady przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 

1272/2009. Ponieważ jednolite kwoty standardowe, 
ustalone i podane do wiadomości państwom członkow
skim przed dniem wejścia w życie wspomnianych rozpo
rządzeń, zostały obliczone zgodnie z przepisami obowią
zującymi przed dniem 1 marca 2010 r., konieczne jest 
zapewnienie jednolitego stosowanie zasad w odniesieniu 
do całego roku budżetowego 2010. 

(3) Należy zatem do końca roku budżetowego 2010 wpro
wadzić odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009. 

(4) Odstępstwo to musi obowiązywać od dnia następnego 
indywidualnego zaproszenia do składania ofert. Niniejsze 
rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubliko
wania. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W drodze odstępstwa od art. 42 ust. 1 lit. e) rozporzą
dzenia (UE) nr 1272/2009, cena w euro jest proponowana za 
produkt dostarczany na paletach do punktu przeładunkowego 
miejsca przechowywania lub, w stosownych przypadkach, 
dostarczany na paletach załadowany na środki transportu, jeżeli 
jest to samochód ciężarowy lub wagon kolejowy. 

2. W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1272/2009, produkt jest udostępniany operatorom na 
paletach w punkcie przeładunkowym miejsca przechowywania 
lub, w stosownych przypadkach, na paletach załadowany na 
środki transportu, jeżeli jest to samochód ciężarowy lub 
wagon kolejowy. 

3. W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1272/2009 koszty związane, w zależności od przy
padku, z przemieszczaniem produktów aż do punktu załadun
kowego lub na środek transportu ponosi agencja płatnicza, 
a ewentualne koszty sztauowania i zdjęcia z palet ponosi kupu
jący.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do indywidualnych zaproszeń do składania ofert, o których mowa 
odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 447/2010, oraz w stosunku do 
których oferty można składać od dnia 6 lipca 2010 r. godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) do 
dnia 21 września 2010 r. godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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