
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1140/2010 

z dnia 7 grudnia 2010 r. 

rozdzielające na rok gospodarczy 2010/2011 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy 
i Luksemburg 5 000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości 

gwarantowane 

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 ( 1 ), w szczególności jego art. 95 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji 
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno ( 2 ) stanowi, 
że rozdzielenie 5 000 ton krótkiego włókna lnianego 
i włókna konopnego jako krajowych ilości gwarantowa
nych, zgodnie z przepisami art. 94 ust. 1a rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 
2010/2011, musi zostać dokonane przed dniem 16 listo
pada trwającego roku gospodarczego. 

(2) W tym celu Dania przesłała Komisji informacje na temat 
obszarów objętych umowami kupna-sprzedaży 
i umowami lub zobowiązaniami na potrzeby przetwór
stwa oraz informacje na temat szacowanych zbiorów 
słomy i włókien lnianych i konopnych. 

(3) Włókno lniane i konopne nie będzie natomiast produ
kowane w roku gospodarczym 2010/2011 we Włoszech, 
w Grecji, Irlandii i Luksemburgu. 

(4) Na podstawie prognoz produkcji wynikających 
z nadesłanych informacji, łączna produkcja w pięciu 

zainteresowanych państwach członkowskich nie osiągnie 
przydzielonej im ilości 5 000 ton i krajowe ilości 
gwarantowane powinny zostać określone jak podano 
poniżej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Ustala się następujący podział krajowych ilości gwarantowanych 
określonych w art. 94 ust. 1a w związku z pkt A.II lit. b) 
załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na rok 
gospodarczy 2010/2011: 

— Dania 84 tony; 

— Grecja 0 ton; 

— Irlandia 0 ton; 

— Włochy 0 ton; 

— Luksemburg 0 ton. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 listopada 
2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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