
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1851 

z dnia 15 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do okresu przechowywania objętego 
umową oraz wysokości dopłaty przyznawanej do prywatnego przechowywania odtłuszczonego 

mleka w proszku 

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. 18 ust. 2, art. 20 lit. c), l) i m) oraz 
art. 223 ust. 3 lit. c), 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące 
ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w 
szczególności jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 948/2014 (3) wprowadzono prywatne przechowywanie 
odtłuszczonego mleka w proszku z uwagi na szczególnie trudną sytuację na rynku, wynikającą zwłaszcza z 
wprowadzonego przez Rosję zakazu przywozu przetworów mlecznych pochodzących z Unii. 

(2)  W związku z dalszym spadkiem cen odtłuszczonego mleka w proszku system prywatnego przechowywania 
przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2014 (4) do dnia 28 lutego 2015 r., 
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/303 (5) do dnia 30 września 2015 r., zaś rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) 2015/1548 (6) do dnia 29 lutego 2016 r. 

(3)  Biorąc pod uwagę stałą tendencję spadkową cen odtłuszczonego mleka w proszku, która wynika ze znacznej, 
nadmiernej podaży mleka na rynku wewnętrznym oraz z dalszego ograniczenia globalnego popytu, należy 
przewidzieć dodatkowe środki w celu zachęcenia podmiotów gospodarczych do przechowywania większych 
ilości, aby złagodzić presję wywieraną na rynek; w związku z tym należy przyznać wyższe kwoty dopłat, w 
przypadku gdy produkty podlegają dłuższemu okresowi przechowywania objętego umową. 

(4)  Jednakże aby zapewnić podmiotom gospodarczym elastyczność w odpowiedzi na przyszłe sygnały płynące z 
rynku, należy zezwolić na wydanie takich produktów z magazynu przy zastosowaniu obniżonej stawki dopłat po 
upływie minimalnego okresu przechowywania wynoszącego dziewięć miesięcy. 

(5)  Biorąc pod uwagę długość przedłużonego okresu przechowywania objętego umową, należy dostosować przepisy 
dotyczące wypłaty zaliczki, o której mowa w art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 (7). 

(6)  Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oraz aby ściśle monitorować stosowanie tego środka, 
należy określić termin przesyłania powiadomień, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie odtłusz

czonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 265 z 5.9.2014, s. 18). 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 

nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.U. L 360 z 17.12.2014, s. 15). 

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 
nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.U. L 55 z 26.2.2015, s. 4). 

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1548 z dnia 17 września 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 
nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.U. L 242 z 18.9.2015, s. 26). 

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3). 



(7)  Aby środek wprowadzany niniejszym rozporządzeniem miał bezpośredni wpływ na rynek i przyczynił się do 
ustabilizowania cen, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 948/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

1. Dopłaty do produktów, o których mowa w art. 1, ustala się następująco: 

a)  jeżeli okres przechowywania objętego umową liczy od 90 do 210 dni, dopłata wynosi:  

1) 8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania;  

2) 0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego 
umową; 

b)  jeżeli okres przechowywania objętego umową liczy 365 dni, dopłata wynosi:  

1) 8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania;  

2) 0,36 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego 
umową. 

Jednakże na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008, w przypadku gdy ilość objęta 
umową może zostać wydana z magazynu po upływie minimalnego okresu przechowywania wynoszącego 270 dni, 
kwoty dopłat zostają zmniejszone o 10 %. 

2. Wnioski są ważne jedynie wtedy, gdy wskazano w nich stawki dopłat, o które wystąpiono. 

Zawarte na podstawie niniejszego rozporządzenia umowy przewidujące okres przechowywania od 90 do 210 dni 
nie mogą zostać zmienione w umowy na podstawie ust. 1 akapit pierwszy lit. b). 

3. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.”;  

2) dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 826/2008, w przypadku umów na podstawie art. 4 
ust. 1 akapit pierwszy lit. b) niniejszego rozporządzenia, wypłacana zaliczka nie przekracza kwoty dopłaty odpowia
dającej okresowi przechowywania wynoszącemu 270 dni.”;  

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

Państwa członkowskie przekazują Komisji: 

a)  najpóźniej w każdy wtorek za tydzień poprzedni i oddzielnie w odniesieniu do ilości, o których mowa 
odpowiednio w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b) – informacje o ilościach, w odniesieniu do których 
podpisano umowy, oraz o ilościach produktów, w odniesieniu do których złożono wnioski o zawarcie umów, 
zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008; 

b)  najpóźniej na koniec każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – informacje o zapasach wymagane na mocy art. 35 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 826/2008.”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 15 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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