
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 880/2012 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy 
międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych 

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. 126e ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Część II tytuł II rozdział II sekcja IIa rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dodana rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 ( 2 ) zawiera prze
pisy dotyczące organizacji producentów oraz ich zrze
szeń w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w szcze
gólności w odniesieniu do ich uznawania i negocjacji 
umownych. Przepisy te należy uzupełnić w odniesieniu 
do warunków uznawania międzynarodowych organizacji 
producentów i międzynarodowych zrzeszeń uznanych 
organizacji producentów, które precyzują obowiązki 
państw członkowskich oraz, przy jednoczesnym posza
nowaniu swobody przedsiębiorczości, gwarantują stoso
wanie przepisów państwa członkowskiego, w którym 
prowadzona jest znaczna część działalności takich orga
nizacji lub zrzeszeń. 

(2) Należy ponadto ustanowić przepisy odnoszące się do 
tworzenia i warunków udzielania pomocy administra
cyjnej w przypadku współpracy międzynarodowej. 
Pomoc taka powinna w szczególności obejmować prze
kazywanie informacji, które umożliwiłby właściwemu 
państwu członkowskiemu ocenę, czy organizacja produ
centów lub zrzeszenie uznanych organizacji produ
centów spełnia warunki uznawania. Informacje te są 
konieczne, by właściwe państwo członkowskie mogło 
podjąć działania w przypadku braku zgodności. 

(3) Należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące obli
czania ilości mleka surowego objętej negocjacjami 
między uznanymi organizacjami producentów i przetwór
cami lub nabywcami mleka surowego. W celu uwzględ

nienia sezonowych zmian produkcji mleka obliczenie 
powinno zawierać porównanie ilości mleka objętej nego
cjacjami w okresie dostaw z reprezentatywną dla tego 
okresu szacunkową wielkością produkcji mleka, aby 
ocenić zgodność z maksymalnymi pułapami określonymi 
w art. 126c rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Siedziba 

1. Międzynarodowa organizacja producentów ustanawia 
swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego pochodzi 
znaczna liczba jej członków lub znaczna wielkość produkcji 
zbywalnej. 

2. Międzynarodowe zrzeszenie uznanych organizacji produ
centów, zwane dalej „międzynarodowym zrzeszeniem”, usta
nawia swoją siedzibę w państwie członkowskim, z którego 
pochodzi znaczna liczba jego organizacji członkowskich lub 
znaczna wielkość produkcji zbywalnej. 

Artykuł 2 

Obowiązki państw członkowskich 

1. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba 
międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodo
wego zrzeszenia, jest odpowiedzialne za: 

a) uznanie międzynarodowej organizacji producentów lub 
międzynarodowego zrzeszenia zgodnie z art. 126a 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i wykonywanie zadań, 
o których mowa w art. 126a ust. 4 tego rozporządzenia; 

b) ustanowienie niezbędnej współpracy administracyjnej 
z innymi państwami członkowskimi, w których mają 
siedziby członkowie lub organizacje członkowskie, w odnie
sieniu do sprawdzenia zgodności z warunkami uznawania, 
o których mowa w art. 126a rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007; 

c) przedstawianie na wniosek pozostałych państw członkow
skich, w których mają siedziby członkowie lub organizacje 
członkowskie, wszelkich istotnych informacji i dokumentów.
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2. Do celów ust. 1 lit. b) pozostałe państwa członkowskie 
udzielają państwu członkowskiemu, w którym znajduje się 
siedziba międzynarodowej organizacji producentów lub między
narodowego zrzeszenia, wszelkiej niezbędnej pomocy administ
racyjnej, w tym przekazują mu wszelkie istotne informacje. 

3. W przypadku gdy organizacja producentów lub zrzeszenie 
uznanych organizacji producentów prowadzi negocjacje, 
o których mowa w artykule 126c rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, w państwie członkowskim innym niż to, w którym 
ta organizacja lub zrzeszenie ma siedzibę, zainteresowane 
państwa członkowskie dbają o zapewnienie wszelkiej 
niezbędnej wzajemnej pomocy administracyjnej. 

Artykuł 3 

Obliczanie ilości mleka surowego objętej negocjacjami 

Do celów art. 126c ust. 2 lit. c) i art. 126c ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 pułapy negocjacyjne oblicza się, 
uwzględniając okres dostaw mleka surowego objętych negocja
cjami umownymi i sezonowe zmiany produkcji mleka, w przy
padku gdy zmiany te są znaczne. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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