
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1112/2010 

z dnia 1 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie 

rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 
30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań 
w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii 
Europejskiej ( 1 ), w szczególności jego art. 25, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po przyjęciu rozporządzenia Komisji (WE) nr 
408/2009 ( 2 ) z dnia 18 maja 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006, 
w szczególności art. 46a, który uściśla, że regenerowane 
mleko UHT przeznaczone do lokalnego spożycia na 
Maderze musi zawierać co najmniej 15 % świeżego 
mleka krowiego, okazało się, że całe świeże mleko otrzy
mywane lokalnie jest w pełni wykorzystywane przez 
lokalny przemysł serowarski. W celu uniknięcia zakłó
cenia już ustalonej równowagi gospodarczej oraz aby 
zapewnić, że świeże mleko produkowane lokalnie może 
być przekształcane w produkty o wysokiej wartości 
dodanej, właściwe wydaje się zniesienie obowiązku mini
malnego poziomu zawartości. 

(2) Z uwagi na zmianę art. 19 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 przez rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 641/2010 ( 3 ), które zniosło – ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. – obowiązek okre 
ślania przez Komisję poziomu zawartości świeżego 
mleka otrzymywanego lokalnie, należy skreślić, również 
ze skutkiem od tej daty, art. 46a rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 793/2006 ( 4 ) 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 793/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 793/2006 skreśla się art. 46a. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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