
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 957/2011 

z dnia 26 września 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1272/2009 w zakresie zakupu 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. d), 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 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 
w odniesieniu do finansowania 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, finansowane są ze środków EFRG 
w oparciu o kwoty standardowe, 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 zakupu 
i sprzedaży produktów pochodzących ze skupu inter
wencyjnego, w tym nowe przepisy dotyczące kosztów 
ponoszonych przez agencje interwencyjne i podmioty 
gospodarcze, ustanowione w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustana
wiającym 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 sytuacji dotyczącej sprzedaży 
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 ( 4 ), wprowadziło 
odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 
w odniesieniu do właściwych przepisów dotyczących 
sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła 

i odłuszczonego mleka w proszku dla ofert przedłożo
nych do dnia 21 września 2010 r. 

(4) Dla zapewnienia czasu potrzebnego na analizę jednoli
tego stosowania przepisów dotyczących kosztów pono
szonych przez agencje interwencyjne i podmioty gospo
darcze związanych z zakupem i sprzedażą masła 
i odłuszczonego mleka w proszku pochodzących ze 
skupu interwencyjnego, odstępstwo wprowadzone 
rozporządzeniem (UE) nr 569/2010 zostało przedłużone 
do końca roku obrotowego 2011, na mocy 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 
20 września 2010 r. wprowadzającego odstępstwo od 
przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 
w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego 
mleka w proszku ( 5 ). 

(5) Przeprowadzono kontrolę na miejscu czynności fizycz
nych związanych z wycofywaniem masła i 
odłuszczonego mleka w proszku z miejsca przechowy
wania interwencyjnego. Kontrola wykazała, że przenie
sienie produktu z miejsca składowania, a następnie zała
dunek na środki transportu należy uznać za jedną 
czynność. Kontrola pokazała także, że nie jest wskazane 
oddzielanie kosztu przeniesienia produktu z miejsca skła
dowania od kosztu załadunku na środek transportu. Taka 
sama sytuacja ma miejsce, gdy produkty dostarczane są 
do miejsca przechowywania interwencyjnego, rozładowy
wane ze środków transportu i przemieszczane do miejsca 
składowania. W związku z tym konieczne jest zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w celu uwzględ
nienia tej sytuacji i zapewnienia spójności 
z rozporządzeniem (WE) nr 884/2006. 

(6) W celu zapewnienia ciągłości stosowania, niniejsze 
rozporządzenie powinno stosować się od dnia 
następującego po wygaśnięciu rozporządzenia (UE) nr 
826/2010. 

(7) 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 
następujące zmiany: 

1. w art. 28 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Koszty rozładunku masła lub odtłuszczonego mleka 
w proszku w punkcie przeładunkowym miejsca składowania 
ponosi agencja płatnicza.”; 

2. art. 42 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:
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„e) wskazuje proponowaną za produkt cenę w euro bez 
podatku VAT na jednostkę miary zaokrągloną do 
najwyżej dwóch miejsc po przecinku: 

(i) w przypadku zbóż i ryżu, załadowanego na środki 
transportu; 

(ii) w przypadku masła lub odłuszczonego mleka 
w proszku, dostarczonego na paletach do punktu 
przeładunkowego miejsca składowania lub, w razie 
konieczności, dostarczonego na paletach załadowa
nych na środki transportu, jeśli jest to samochód 
ciężarowy lub wagon kolejowy; lub 

(iii) w przypadku pozostałych produktów, dostarczonych 
do punktu przeładunkowego miejsca składowania;”; 

3. art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W czasie wycofania z miejsca przechowywania 
agencja interwencyjna, w przypadku dostawy poza miejscem 

przechowywania, udostępnia masło i odłuszczone mleko 
w proszku na paletach w punkcie przeładunkowym miejsca 
przechowywania, oraz załadowane na środki transportu, jeśli 
jest to samochód ciężarowy lub wagon kolejowy. Wszystkie 
koszty z tym związane ponosi agencja płatnicza.”; 

4. art. 52 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wszelkie koszty rozmieszczenia na środku transportu 
i zdjęcia z palet ponosi kupujący masło lub odtłuszczone 
mleko w proszku.” 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 
2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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