
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 826/2010 

z dnia 20 września 2010 r. 

wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu 
i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku 

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 ) 
wydatki na czynności fizyczne, o których mowa 
w załączniku V do wymienionego rozporządzenia, finan
sowane są ze środków EFRG w oparciu o kwoty stan
dardowe, o ile odpowiednie wydatki nie zostały ustalone 
w ramach sektorowego prawodawstwa rolnego. 

(2) Kwoty standardowe ustanowione na rok 2010 
i przedstawione państwom członkowskim zostały obli
czone na podstawie zasad obowiązujących przed dniem 
1 marca 2010 r. W tym dniu na rynku 
mleczarskim zaczęły obowiązywać zasady dotyczące 
skupu i sprzedaży produktów przeznaczonych do 
i pochodzących ze skupu interwencyjnego, w tym 
kosztów ponoszonych przez agencje interwencyjne i 
podmioty gospodarcze, ustanowione w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 
ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach 
interwencji publicznej ( 3 ). 

(3) W celu uwzględnienia bieżącej sytuacji w zakresie sprze
daży rozporządzeniem Komisji (UE) nr 569/2010 ( 4 ) 
wprowadzono odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009 w zakresie stosownych zasad dotyczących 

sprzedaży w drodze przetargu, masła i odtłuszczonego 
mleka w proszku w ramach ofert złożonych do godziny 
11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 
21 września 2010 r. 

(4) W celu zapewnienia zharmonizowanego sposobu obli
czania kwot standardowych należy ustalić termin, 
przed upływem którego państwa członkowskie 
zobowiązane będą do określenia kosztów związanych 
z załadunkiem/rozładunkiem oraz do poinformowania 
o nich Komisji. Ponadto należy dodatkowo przeanali
zować i wprowadzić w życie jednolite stosowanie zasad 
dotyczących kosztów ponoszonych przez agencje inter
wencyjne i podmioty gospodarcze w związku ze skupem 
i sprzedażą masła i odtłuszczonego mleka w proszku 
przeznaczonych do i pochodzących ze skupu interwen
cyjnego. Ze względu na ograniczenia czasowe i wymogi 
proceduralne te dodatkowe elementy nie będą gotowe na 
czas, przez co nie będą mogły zostać uwzględnione 
w decyzji ustalającej kwoty standardowe na rok obro
towy 2011. Należy zatem przewidzieć odstępstwo od 
rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 obowiązujące do 
końca roku obrotowego 2011. 

(5) W celu podjęcia natychmiastowych działań i zachowania 
ciągłości stosowania odstępstwa od rozporządzenia (UE) 
nr 1272/2009 do końca roku obrotowego 2011, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 
z dniem jego publikacji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 28 ust. 3 akapit trzeci 
rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 koszty z tytułu rozładunku 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku w punkcie załadun
kowym miejsca przechowywania ponosi agencja płatnicza. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 42 ust. 1 lit. e) rozporzą
dzenia (UE) nr 1272/2009 proponowana cena w euro odnosi 
się do produktu dostarczonego na paletach w punkcie załadun
kowym miejsca przechowywania lub, w razie potrzeby, 
w przypadku pojazdu ciężarowego lub wagonu kolejowego, 
dostarczonego na paletach załadowanych na dany środek trans
portu.
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3. Na zasadzie odstępstwa od art. 52 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1272/2009 produkt zostaje udostępniony podmiotom 
gospodarczym na paletach w punkcie załadunkowym miejsca 
przechowywania lub, w razie potrzeby, w przypadku pojazdu 
ciężarowego lub wagonu kolejowego, dostarczony na paletach 
załadowanych na dany środek transportu. 

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 52 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1272/2009 – zależnie od przypadku – koszty prze
mieszczenia produktów do punktu załadunkowego lub na 
środki transportu ponosi agencja płatnicza a wszelkie opłaty 
za rozmieszczanie ładunku lub rozładunek z palet ponosi 
nabywca. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 1 ust. 2, 3 i 4 dotyczy specjalnych zaproszeń do skła
dania ofert na masło i odtłuszczone mleko w proszku otwar
tych zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 
i obejmuje oferty złożone od godz. 11.00 (czasu obowiązują
cego w Brukseli) dnia 21 września 2010 r. do godz. 11.00 
(czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 20 września 2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 
2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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