
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 24 lipca 2009 r. 

ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach 
procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6059) 

(Jedynie teksty w języku geckim, francuskim, włoskim i portugalskim są autentyczne) 

(2009/565/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

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. 43 lit. d) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 
23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową 
w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy 
z oliwek ( 2 ) przewiduje dwa podokresy składania ofert. 

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania niektórych produktów 
rolnych ( 3 ), na podstawie ofert przekazanych przez 
państwa członkowskie Komisja decyduje albo 
o ustaleniu maksymalnej stawki dopłat, albo 
o nieustalaniu maksymalnej stawki dopłat. 

(3) Na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na drugi 
przetarg częściowy należy ustalić maksymalną stawkę 
dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek 

w ramach podokresu składania ofert kończącego się 
w dniu 16 lipca 2009 r. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi
zacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do podokresu składania ofert kończącego się 
w dniu 16 lipca 2009 r., w ramach procedury przetargowej 
otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009, ustala się maksy
malną stawkę dopłat do oliwy z oliwek w wysokości określonej 
w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Króle
stwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej 
i Republiki Portugalskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 161 z 24.6.2009, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.



ZAŁĄCZNIK 

(EUR/za tonę/dziennie) 

Produkt Maksymalna stawka dopłat 

Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 1,3 

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 1,3
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