
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1066/2009 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania 
wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008 

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 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 
z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady doty
czące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania 
niektórych produktów rolnych ( 2 ), w szczególności jego art. 
23 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Analiza sytuacji wykazała, że istnieje ryzyko nadmiernej 
liczby wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego 
przechowywania wieprzowiny w ramach systemu 
pomocy ustanowionego w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia 
rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego 
przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa ( 3 ). 

(2) Należy zatem zawiesić stosowanie systemu ustanowio
nego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008 
i odrzucić przedmiotowe wnioski. 

(3) Aby zapobiec spekulacjom, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie nastepnego dnia po jego opubli
kowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym zawiesza się stosowanie rozporządzenia (WE) 
nr 1329/2008 na okres od dnia 8 listopada 2009 r. do dnia 
13 listopada 2009 r. Wnioski o zawarcie umów złożone w tym 
okresie nie są przyjmowane. 

2. Niniejszym odrzuca się wnioski złożone po dniu 
3 listopada 2009 r., o których przyjęciu zadecydowano 
w okresie, o którym mowa w ust. 1. 

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 5 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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