
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2014 

z dnia 17 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 dotyczące przekazywanych przez państwa człon
kowskie informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 151 akapit trzeci i art. 223 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 151 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono obowiązek deklarowania przez pierwszych skupują
cych mleko surowe właściwemu organowi krajowemu ilości mleka surowego, którą im dostarczono każdego 
miesiąca, począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r., oraz obowiązek informowania Komisji przez państwa człon
kowskie o tej ilości. Przepisy dotyczące terminów składania takich deklaracji oraz informacji powinny zatem 
zostać ustanowione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 479/2010 (2). 

(2)  Informacje, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 479/2010, odnoszą się do programów pomocy, 
które nie mają już zastosowania i dlatego powinny zostać skreślone. 

(3)  Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 792/2009 (3) obowiązek stosowania systemów informatycznych 
zgodnie z tym rozporządzeniem został wprowadzony w rozporządzeniu (UE) nr 479/2010 rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) nr 1333/2013 (4), z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 2, 4 i 6 rozporzą
dzenia (UE) nr 479/2010. Modyfikacje systemu informatycznego niezbędne do przetwarzania tych informacji 
zostaną przeprowadzone do końca 2014 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 479/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 479/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  skreśla się rozdział I; 

2)  dodaje się rozdział Ia w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ Ia 

DOSTAWY SUROWEGO MLEKA DO PIERWSZYCH SKUPUJĄCYCH 

Artykuł 1a 

1. Od dnia 1 maja 2015 r. państwa członkowskie nie później niż 25. dnia każdego miesiąca informują Komisję o 
łącznej ilości surowego mleka krowiego dostarczonego w poprzednim miesiącu pierwszym skupującym mającym 
siedzibę na ich terytorium, zgodnie z art. 151 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Całkowita ilość dostarczonego 
surowego mleka krowiego wyrażana jest w kilogramach i odnosi się do mleka o rzeczywistej zawartości tłuszczu. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 135 z 
2.6.2010, s. 26). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa 
członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo
średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych 
wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1709/2003, 
(WE) nr 1345/2005, (WE) nr 972/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 826/2008, (WE) nr 1296/2008, (WE) 
nr 1130/2009, (UE) nr 1272/2009 oraz (UE) nr 479/2010 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej 
organizacji rynków rolnych (Dz.U. L 335 z 14.12.2013, s. 8). 



2. Państwa członkowskie stosują odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby wszyscy pierwsi skupujący mający 
siedzibę na ich terytorium deklarowali właściwemu organowi krajowemu ilości surowego mleka krowiego, które 
dostarczono im każdego miesiąca w sposób terminowy i dokładny, w terminie wyznaczonym w ust. 1.”; 

3)  w art. 2 ust. 3 lit. b) skreśla się słowa „w miarę możliwości”; 

4)  w art. 4 odniesienie do lit. K zastępuje się odniesieniem do lit. J; 

5)  artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

1. Informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazywane są zgodnie z przepisami rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 792/2009 (*). 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie przekazują informacje, o 
których mowa w art. 2, 4 i 6, drogą elektroniczną z zastosowaniem metod udostępnionych im przez Komisję. Forma 
i treść przekazywanych informacji ustalana jest na podstawie wzorów lub metod udostępnionych właściwym 
organom przez Komisję. Zmian w wymienionych wzorach i metodach oraz ich aktualizacji dokonuje się po poinfor
mowaniu komitetu, o którym mowa w art. 229 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz — stosownie do sytuacji 
— odpowiednich właściwych organów.  

(*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie 
z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej orga
nizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w 
odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, 
s. 3).”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2014 r. 

Jednakże art. 1 ust. 2 stosuje się od dnia 1 maja 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  

18.10.2014 L 300/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 dotyczące przekazywanych przez państwa członkowskie informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych 

