
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 402/2011 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu 

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. 164 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 162 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 stanowi, iż różnica między cenami na 
rynku światowym produktów wymienionych w art. 1 
ust. 1 lit. p) i wymienionych w części XVI załącznika 
I do tego rozporządzenia a cenami wewnątrz Unii 
może zostać pokryta refundacją wywozową, gdy 
produkty te są wywożone jako towary wymienione 
w części IV załącznika XX do wymienionego rozporzą
dzenia. 

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do 
systemu przyznawania refundacji wywozowych dla 
niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci 
towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz 
kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refun
dacji ( 2 ), określa produkty, dla których należy ustalić 
stawkę refundacji, stosowaną w przypadku gdy produkty 
te są wywożone jako towary wymienione w części IV 
załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 578/2010 stawkę refundacji dla 100 kg każdego 
z przedmiotowych produktów podstawowych ustala się 
na taki sam okres jak okres uwzględniany przy ustalaniu 
refundacji dla takich samych produktów, wywożonych 
w stanie nieprzetworzonym. 

(4) Artykuł 162 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi, że refundacja wywozowa stosowana do 
produktu będącego składnikiem towaru nie może być 
wyższa niż ta obowiązująca w stosunku do tego samego 
produktu wywożonego bez dalszego przetwarzania. 

(5) W przypadku niektórych produktów mlecznych wywo 
żonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do 
Traktatu istnieje ryzyko, że w przypadku ustalenia 

z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji zobowią
zania dotyczące tych refundacji mogą być zagrożone. 
Aby uniknąć tego ryzyka, konieczne jest podjęcie stosow
nych działań zapobiegawczych, nie wykluczając jednak 
możliwości zawarcia kontraktów długoterminowych. 
Ustalenie określonej stawki refundacji dla celów ustalenia 
refundacji z wyprzedzeniem w odniesieniu do tych 
produktów powinno umożliwić osiągnięcie tych dwóch 
celów. 

(6) Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 578/2010 
stanowi, że przy ustalaniu stawek refundacji należy 
uwzględnić, w stosownych przypadkach, pomoc finan
sową oraz inne środki o skutku równoważnym, stoso
wane zgodnie z rozporządzeniem o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku we wszystkich państwach członkow
skich w odniesieniu do produktów podstawowych 
wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr 578/2010 lub do produktów zasymilowanych. 

(7) Artykuł 100 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi, że dopłaty przyznawane są do produkowanego 
w Unii mleka odtłuszczonego przetwarzanego na 
kazeinę, o ile mleko i kazeina produkowana z tego 
mleka spełniają pewne wymagania. 

(8) Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone 
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 52/2011 ( 3 ). 
W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji 
należy uchylić wspomniane rozporządzenie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Stawki refundacji, stosowane do produktów podstawowych, 
wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
578/2010 i w części XVI załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 oraz wywożonych jako towary wymie
nione w części IV załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, ustala się na poziomie podanym w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr 52/2011.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 171 z 6.7.2010, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 18 z 21.1.2011, s. 27.



Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Heinz ZOUREK 
Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
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ZAŁĄCZNIK 

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 21 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do niektórych produktów 
mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu ( 1 ) 

(EUR/100 kg) 

Kod CN Opis 

Stawka refundacji 

W przypadku 
wcześniej

szego wyzna
czenia refun

dacji 

W innych 
przypadkach 

ex 0402 10 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej 
zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków 
słodzących (PG 2): 

a) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501 — — 

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów 0,00 0,00 

ex 0402 21 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej 
zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych 
środków słodzących (PG 3) 

0,00 0,00 

ex 0405 10 Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6): 

a) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej 
zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 % 

0,00 0,00 

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów 0,00 0,00 

( 1 ) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu: 
a) do krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz do 

towarów wymienionych w tabelach I i II protokołu 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej; 

b) na terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: do Ceuty, Melilli, gmin Livigno 
i Campione d’Italia, na wyspę Helgoland, Grenlandię, Wyspy Owcze oraz na obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd 
Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli; 

c) na terytoria europejskie, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie, oraz terytoria nienależące do 
obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar; 

d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 
(Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1).
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