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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 793/2009
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze
mleka i przetworów mlecznych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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. 85 i 192
w związku z art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia
30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003
ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka
i przetworów mlecznych (2), zmienione rozporządzeniem
(WE) nr 258/2009 (3), stanowi, że państwa członkowskie
składają Komisji coroczne sprawozdania na temat wyko
rzystania kwot, rozdziału niewykorzystanych kwot
pomiędzy producentów oraz, w stosownych przypad
kach, na temat pobierania opłat wyrównawczych od
producentów w celu ułatwienia Komisji prowadzenia
nadzoru nad wdrożeniem systemu kwotowego, szcze
gólnie w kontekście sprawozdań, które Komisja ma
przedstawić Radzie do końca 2010 r. i do końca 2012 r.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 (4), którego
przepisy zostały uwzględnione w rozporządzeniu (WE)
nr 1234/2007, wprowadziło zmiany w rolach państw
członkowskich oraz Komisji w odniesieniu do opłat
z tytułu nadwyżek, w związku z czym Komisja nie jest
w pełni świadoma kwestii związanych z pobieraniem
opłat wyrównawczych. Ponieważ informacje te są
potrzebne do wszechstronnej oceny systemu i jego stoso
wania, wskazane jest, aby państwa członkowskie dostar
czyły istotne informacje w odniesieniu do wszystkich
okresów, począwszy od 2003/2004.

(3)

W celu umożliwienia państwom członkowskim przeka
zania istotnych informacji w jednakowej formie należy
opracować wzór, który będzie zawierał szczegółowe
informacje dotyczące danych.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 595/2004.
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(3 )
(4 )
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Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 595/2004 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w art. 27 ustęp 4 zastępuje się ustępami 4, 5 oraz 6
w brzmieniu:
„4.
Do dnia 1 października każdego roku państwa człon
kowskie przekazują Komisji sprawozdanie na temat wyko
rzystania kwot i pobierania opłat wyrównawczych w okresie
dwunastomiesięcznym, którego koniec przypada w dniu 31
marca tego samego roku kalendarzowego. Do dnia 1
grudnia państwa członkowskie przekazują Komisji zaktuali
zowane sprawozdanie, zawierające najnowsze istotne infor
macje.
5.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera infor
macje na temat ponownego przydziału niewykorzystanych
kwot, w tym liczbę producentów, na których rzecz doko
nano przydziału, oraz powody, dla których tego przydziału
dokonano.
Państwa
członkowskie
uwzględniają
w sprawozdaniu co najmniej informacje, o których mowa
w załączniku IIa część 1. W przypadku sprawozdania, które
ma być przekazane do dnia 1 października 2009 r., państwa
członkowskie dostarczają istotne informacje zarówno
w odniesieniu do dwunastomiesięcznego okresu 2008/2009,
jak i 2007/2008.
6.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, określa kwotę
opłat z tytułu nadwyżek dotychczas uiszczonych na rzecz
właściwego organu, liczbę producentów wnoszących opłaty
z tytułu nadwyżek, wartość oraz liczbę przypadków nieure
gulowanych opłat wyrównawczych, a także wartość oraz
liczbę przypadków, w których pobranie opłaty z tytułu
nadwyżek okazało się niemożliwe z powodu ostatecznej
niewypłacalności producenta lub jego upadłości. Państwa
członkowskie uwzględniają w sprawozdaniu co najmniej
informacje, o których mowa w załączniku IIa część 2. Spra
wozdanie, które ma być przekazane do dnia 1 października
2009 r., obejmuje szczegółowe informacje dotyczące pobie
rania opłat wyrównawczych w odniesieniu do wszystkich
dwunastomiesięcznych okresów, począwszy od 2003/2004,
lub – w przypadku państw członkowskich, które zaczęły
stosować rozporządzenie po tym okresie – szczegółowe
informacje dotyczące wszystkich dwunastomiesięcznych
okresów jej stosowania. Każde kolejne sprawozdanie zawiera
zaktualizowane informacje na temat pobierania opłat
z tytułu nadwyżek, poprzednio zgłoszonych jako nieuregu
lowane.”;
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2) po załączniku II dodaje się załącznik IIa zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
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 31 sierpnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK IIa
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 ust. 4
CZĘŚĆ 1
Informacje dotyczące dwunastomiesięcznego okresu kończącego się dnia 31 marca 20… r., obejmujące zarówno dostawy, jak
i sprzedaż bezpośrednią
1) Liczba producentów, którzy przekroczyli dostępne dla nich kwoty przed ponownym rozdzieleniem kwot zgodnie
z art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
2) Wartość nadwyżek dostaw i sprzedaży bezpośredniej producentów objętych pkt 1 (w kg) przed ponownym rozdzie
leniem kwot zgodnie z art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
3) Liczba producentów, którzy nie w pełni wykorzystali dostępne dla nich kwoty.
4) Wartość kwot niewykorzystanych przez producentów objętych pkt 3 (w kg).
5) Łączna liczba producentów zobowiązanych do wpłacenia części należnej opłaty z tytułu nadwyżek po ponownym
rozdzieleniu kwot zgodnie z art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
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CZĘŚĆ 2
A. OBEJMUJE DOSTAWY I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

(a)

(b)

Liczba producentów,
Liczba producentów,
Liczba producentów,
Liczba producentów,
Liczba producentów,
Liczba producentów,
spośród wymienionych spośród wymienionych spośród wymienionych spośród wymienionych
którzy uiścili właści którzy jeszcze nie uiścili
w (d), od których
w (d), od których opłaty w (d), od których opłaty w (d), od których opłaty
wemu organowi
właściwemu organowi
wyrównawcze są egzek wyrównawcze są egzek wyrównawcze są egzek pobranie opłaty wyrów
wszelkie należne opłaty należnych opłat wyrów
wowane na drodze
wowane na drodze
wowane na drodze
nawczej okazało się
wyrównawcze
nawczych
administracyjnej
prawnej
sądowej
niemożliwe
(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Inne
(wyjaśnić)

PL

Okres

Łączna liczba produ
centów zobowiązanych
do wpłacenia części
opłaty wyrównawczej

(i)

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uwaga: Rubryki (e)–(i) stanowią podrubryki (d).
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2007/2008

1.9.2009

Okres

Łączna wartość opłat
wyrównawczych należ
nych za dany okres

Wartość opłat wyrów
nawczych wpłaconych
do właściwego organu

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Wartość opłat wyrów
nawczych objętych (d),
egzekwowanych na
drodze sądowej

Wartość opłat wyrów
nawczych objętych (d),
niemożliwa do wyeg
zekwowania

Inne
(wyjaśnić)

(g)

(h)

(i)

PL

2003/2004

Wartość opłat wyrów Wartość opłat wyrów Wartość opłat wyrów
nawczych niewpłaco
nawczych objętych (d), nawczych objętych (d),
nych jeszcze do właści
egzekwowanych na
egzekwowanych na
wego organu
drodze administracyjnej drodze administracyjnej

1.9.2009

B. OBEJMUJE DOSTAWY I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uwaga: Rubryki (e)–(i) stanowią podrubryki (d).”.
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