
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 447/2010 

z dnia 21 maja 2010 r. 

otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. f) i j) 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W obecnej sytuacji na rynku odtłuszczonego mleka 
w proszku pod względem popytu i cen oraz poziomu 
zapasów interwencyjnych należy rozpocząć sprzedaż 
interwencyjną odtłuszczonego mleka w proszku 
w trybie procedury przetargowej, zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 
11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegó 
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży 
produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( 2 ). 

(2) W celu lepszego zarządzania sprzedażą interwencyjną 
należy ustalić datę, do której odtłuszczone mleko 
w proszku objęte interwencją powinno zostać dostar
czone do przechowywania w celu udostępnienia go do 
sprzedaży. 

(3) Artykuł 40 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009 stanowi, że należy ustalić okresy, 
w których można składać oferty przetargowe. 

(4) Zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 
należy określić terminy, w jakich agencje interwencyjne 
powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach 
przetargowych. 

(5) W obliczu zwiększonej zmienności cen rynkowych 
należy zwiększyć kwotę zabezpieczenia, w drodze 
odstępstwa od art. 44 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009. 

(6) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez 
jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zakres zastosowania 

Otwiera się sprzedaż w drodze procedury przetargowej odtłusz
czonego mleka w proszku, które dostarczono do przechowy
wania przed dniem 1 maja 2009 r., na warunkach określonych 
w tytule III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009. 

Zaproponowana cena jest ceną za 100 kg produktów. 

Artykuł 2 

Terminy składania ofert 

1. Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne 
zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie 11:00 (czasu 
obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca. Jednakże w sierpniu termin ten upływa o godzinie 
11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek 
miesiąca, zaś w grudniu o godzinie 11:00 (czasu obowiązują
cego w Brukseli) w drugi wtorek miesiąca. W przypadku gdy 
wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przy
pada na godzinę 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) 
poprzedzającego dnia roboczego. 

2. Termin składania ofert w pierwszym indywidualnym 
zaproszeniu do składania ofert upływa dnia 1 czerwca 
2010 r. o godz. 11:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

3. Oferty należy przedkładać agencjom interwencyjnym ( 3 ). 

Artykuł 3 

Powiadomienie Komisji 

Powiadomienia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) 
nr 1272/2009, dokonuje się do godziny 16:00 (czasu obowią
zującego w Brukseli) w dniu, w którym upływa końcowy termin 
składania ofert przetargowych, o którym mowa w art. 2 niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 4 

Odstępstwo 

W drodze odstępstwa od art. 44 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1272/2009 zabezpieczenie dotyczące odtłuszczonego mleka 
w proszku wynosi 200 EUR/tonę.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1. 

( 3 ) Adresy agencji interwencyjnych znajdują się na specjalnej stronie 
internetowej Komisji Europejskiej, CIRCA (http://circa.europa.eu/ 
Public/irc/agri/lait/library?l=/&vm=detailed&sb=Title).

http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library?l=/&amp;vm=detailed&amp;sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library?l=/&amp;vm=detailed&amp;sb=Title


Artykuł 5 

Wejście w życie 

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 21 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji

PL L 126/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2010


