
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 197/2011 

z dnia 28 lutego 2011 r. 

ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu 
przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia (UE) nr 68/2011 

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. a) i d) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dopłaty z tytułu prywatnego przechowywania wieprzo
winy przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia z góry kwoty dopłat z tytułu prywatnego 
przechowywania wieprzowiny ( 2 ) miały pozytywny 
wpływ na rynek wieprzowiny. Oczekuje się, że nastąpi 
na nim tymczasowa stabilizacja cen. 

(2) Należy zatem zakończyć program przyznawania dopłat 
z tytułu prywatnego przechowywania wieprzowiny, 
a ostateczny termin przyjmowania wniosków należy 
ustalić zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
68/2011. 

(3) W celu zachowania pewności prawnej należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr 68/2011. 

(4) Aby zapobiec spekulacjom, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie następnego dnia po jego opubli
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym ustala się ostateczny termin składania wniosków 
o przyznanie dopłat z tytułu przechowywania wieprzowiny 
na mocy rozporządzenia (UE) nr 68/2011 na dzień 4 marca 
2011 r. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie (UE) nr 68/2011 traci moc z dniem 4 marca 
2011 r. Jednakże rozporządzenie to stosuje się nadal do umów 
zawartych na mocy wymienionego uchylonego rozporządzenia 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 28 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 26 z 29.1.2011, s. 2.


