
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1282/2007

z dnia 30 października 2007 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu
realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia
10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw
żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych orga-
nizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej
poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawia-
jącego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbar-
dziej poszkodowane we Wspólnocie (2) stanowi, że
okres realizacji rocznego planu dystrybucji żywności
kończy się dnia 31 grudnia roku następującego po
roku jego przyjęcia.

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1539/2006 (3) przy-
jęto plan na okres kończący się dnia 31 grudnia 2007 r.

(3) Wyjątkowa sytuacja, jaka zaistniała w roku gospodar-
czym 2006/2007 na rynku zbóż i przetworów mlecz-
nych, spowodowała w przypadku 61 232,50 ton zbóż,
1 618 ton masła i w odniesieniu do kwoty 10 991 578
EUR na pozyskanie odtłuszczonego mleka w proszku na
rynku, przydzielonej Włochom, oraz w przypadku 4 000

ton masła i w odniesieniu do kwoty 10 mln EUR na
pozyskanie odtłuszczonego mleka w proszku na rynku,
przydzielonej Francji, w ramach planu na 2007 r., prob-
lemy w realizacji umów na dostawy zawarte
z niektórymi podmiotami. Aby pozwolić na realizację
rocznego planu zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1539/2006, należy w tych przypadkach przesunąć
datę zakończenia okresu realizacji rocznego planu na
dzień 29 lutego 2008 r.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG)
nr 3149/92 i w odniesieniu do 61 232,50 ton zbóż, 1 618 ton
masła i w odniesieniu do kwoty 10 991 578 EUR na pozys-
kanie odtłuszczonego mleka w proszku na rynku, przydzielonej
Włochom, oraz w odniesieniu do 4 000 ton masła i kwoty
10 mln EUR na pozyskanie na rynku odtłuszczonego mleka
w proszku, przydzielonej Francji, w ramach planu na 2007 r.,
plan można realizować do dnia 29 lutego 2008 r.

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 30 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 285/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.10.2007

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995,
str. 3).

(2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1127/2007 (Dz.U. L 255
z 29.9.2007, str. 18).

(3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 937/2007 (Dz.U. L 206
z 7.8.2007, str. 5).


