
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 54/2011 

z dnia 21 stycznia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające procedurę przetargową na sprzedaż 
odtłuszczonego mleka w proszku w zakresie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania 

odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych 

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) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 447/2010 
z dnia 21 maja 2010 r. ( 2 ) stanowi, że odtłuszczone 
mleko w proszku podlegające sprzedaży interwencyjnej 
powinno zostać wprowadzone do miejsca przechowy
wania przed dniem 1 maja 2009 r. 

(2) Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku odtłuszczo
nego mleka w proszku pod względem popytu i cen oraz 
poziomu zapasów interwencyjnych, odtłuszczone mleko 
w proszku wprowadzone do miejsca przechowywania 
przed dniem 1 listopada 2009 r. powinno być dostępne 
w sprzedaży. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 447/2010. 

(4) W celu umożliwienia niezwłocznego udostępnienia 
odtłuszczonego mleka w proszku do sprzedaży, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 rozporządzenia (UE) nr 447/2010 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 1 

Zakres 

Otwiera się sprzedaż w drodze procedury przetargowej 
odtłuszczonego mleka w proszku, które wprowadzono do 
miejsca przechowywania przed dniem 1 listopada 2009 r., 
na warunkach określonych w tytule III rozporządzenia (UE) 
nr 1272/2009.” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym 
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 stycznia 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Štefan FÜLE 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 126 z 22.5.2010, s. 19.


