
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1077/2009 

z dnia 10 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego 
przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (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 ), w szczególności jego art. 43 lit. a) i d) 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dopłaty do prywatnego przechowywania są przyznawane 
na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1329/2008 
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwy
czajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie 
dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjedno
czonego Królestwa ( 2 ). Dopłaty te są przyznawane ze 
względu na wyjątkowe okoliczności, jakie zaistniały na 
rynku wieprzowiny w Irlandii i Irlandii Północnej 
w grudniu 2008 r. w związku z odkryciem podwyższo
nych stężeń polichlorowanych bifenyli (PCB) 
w wieprzowinie pochodzącej z Irlandii. Od tego czasu 
sytuacja uległa zmianie i w związku z tym stosowanie 
przedmiotowych środków nie jest już konieczne. 

(2) Należy zatem zakończyć przyznawanie dopłat do 
prywatnego przechowywania wieprzowiny i ustalić osta
teczny termin składania wniosków. 

(3) Aby zapobiec spekulacjom, rozporządzenie powinno 
wejść w życie z dniem jego opublikowania, 
a ostateczny termin powinien przypadać na dzień nastę
pujący po jego wejściu w życie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym ustala się ostateczny termin składania wniosków 
o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzo
winy przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008 na 
dzień 13 listopada 2009 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 56.


