
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 326/2012 

z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych 
ustalonych na rok 2011/2012 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 

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. 69 ust. 1 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 67 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi, że producenci mogą otrzymać jedną lub dwie 
kwoty indywidualne: jedną przeznaczoną na dostawy, 
a drugą – na sprzedaż bezpośrednią, przy czym 
konwersji z jednej kwoty do drugiej może dokonać 
wyłącznie właściwy organ państwa członkowskiego, na 
odpowiednio uzasadniony wniosek producenta. 

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2011 
z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie podziału między 
„dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot 
mlecznych ustalonych na rok 2010/2011 w załączniku 
IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 2 ) usta
nawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośred
nią” na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 
31 marca 2011 r. dla wszystkich państw członkowskich. 

(3) Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrów
nawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych ( 3 ), 
państwa członkowskie powiadomiły o ilościach osta
tecznie przekonwertowanych na wniosek producentów 
między indywidualnymi kwotami na dostawy i na 
sprzedaż bezpośrednią. 

(4) Całkowite kwoty krajowe ustalone dla wszystkich państw 
członkowskich w pkt 1 załącznika IX do rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 72/2009 ( 4 ) zostały podwyższone o 1 % 

z dniem 1 kwietnia 2011 r., z wyjątkiem kwoty dla 
Włoch, która została już wcześniej podwyższona o 5 % 
z dniem 1 kwietnia 2009 r. Państwa członkowskie, 
z wyłączeniem Włoch, powiadomiły Komisję o podziale 
dodatkowej kwoty między „dostawy” i „sprzedaż 
bezpośrednią”. 

(5) Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” 
a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających 
zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 
dnia 31 marca 2012 r. ustalonych w załączniku IX do 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 

(6) Uwzględniając fakt, że podział między „dostawy” 
i „sprzedaż bezpośrednią” jest wykorzystywany jako 
główny punkt odniesienia w ramach kontroli realizowa
nych na mocy art. 19–21 rozporządzenia (WE) nr 
595/2004 oraz na potrzeby rocznego kwestionariusza 
określonego w załączniku I do wymienionego rozporzą
dzenia, datę wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia 
należy ustalić w taki sposób, aby przypadała ona po 
ostatnim możliwym terminie przeprowadzenia przed
miotowych kontroli. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych 
kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 
2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. ustalonych w załączniku 
IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawia się 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsza decyzja wygasa dnia 30 września 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 129 z 17.5.2011, s. 7. 
( 3 ) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22. 
( 4 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Państwa członkowskie Dostawy (w tonach) Sprzedaż bezpośrednia (w tonach) 

Belgia 3 490 842,018 40 296,998 

Bułgaria 957 790,177 71 047,796 

Republika Czeska 2 861 138,931 16 171,977 

Dania 4 752 211,900 174,604 

Niemcy 29 630 671,304 90 854,772 

Estonia 672 069,563 7 203,106 

Irlandia 5 668 140,684 2 305,582 

Grecja 861 075,872 1 207,000 

Hiszpania 6 362 294,270 66 051,426 

Francja 25 496 618,465 354 995,374 

Włochy 10 967 026,636 321 516,230 

Cypr 151 790,553 801,146 

Łotwa 747 127,365 18 613,933 

Litwa 1 716 083,974 75 543,299 

Luksemburg 286 485,893 500,000 

Węgry 1 947 083,970 144 284,054 

Malta 51 177,070 0,000 

Niderlandy 11 737 724,915 75 325,428 

Austria 2 846 561,156 87 198,758 

Polska 9 702 182,671 155 475,456 

Portugalia ( 1 ) 2 039 660,805 8 084,069 

Rumunia 1 515 028,445 1 697 594,315 

Słowenia 585 410,695 20 582,227 

Słowacja 1 055 742,726 38 028,690 

Finlandia ( 2 ) 2 563 117,735 5 105,650 

Szwecja 3 518 813,075 4 400,000 

Zjednoczone Królestwo 15 436 313,929 147 162,755 

( 1 ) Z wyłączeniem Madery. 
( 2 ) Kwota krajowa dla Finlandii, o której mowa w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, różni się od całkowitej wielkości 

kwoty krajowej dla Finlandii, wskazanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w związku ze zwiększeniem kwoty o 784 683 
tony w celu wyrównania ilości fińskim producentom „SLOM” na podstawie art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
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