
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 127/2011 

z dnia 11 lutego 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi 
na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich 

i fińskich agencji 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), 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 ( 2 ) otwo
rzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku 
wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu 
agencji interwencyjnych państw członkowskich. 

(2) Mając na uwadze sytuację na rynku pszenicy zwyczajnej 
i jęczmienia w Unii Europejskiej oraz wzrost popytu na 
zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostat
nich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie 
w niektórych państwach członkowskich nowych ilości 
zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyj
nych. W związku z tym należy zezwolić danym agen
cjom interwencyjnym państw członkowskich na przystą
pienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu 
w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej – o 125 ton 
w Finlandii, a w odniesieniu do jęczmienia – o 54 
tony we Francji oraz o 33 tony w Danii, przy czym 
precyzuje się, że 125 ton pszenicy zwyczajnej posiadanej 
przez Finlandię oraz 54 tony jęczmienia we Francji i 33 
tony w Danii stanowi wyrównanie a posteriori wynikające 
z uregulowania zapasów faktycznie dostępnych 
w magazynach centrów interwencyjnych oraz ze sprze
daży ich salda pozostającego po przetargach częściowych 
z dnia 16 grudnia 2010 r., 13 stycznia 2011 r. 
i 27 stycznia 2011 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1017/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1017/2010 wpro
wadza się następujące zmiany: 

a) wiersz dotyczący Danii otrzymuje brzmienie: 

„Danmark — 59 583 —” 

b) wiersz dotyczący Francji otrzymuje brzmienie: 

„France — 70 439 —” 

c) wiersz dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie: 

„Suomi/Finland 22 882 784 136 —” 

Artykuł 2 

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 11 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 41.


