
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 356/2011 

z dnia 12 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 447/2010 otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka 
w proszku w drodze procedury przetargowej 

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 ( 2 ) 
stanowi, że odtłuszczone mleko w proszku wprowa
dzone do miejsca przechowywania przed dniem 
1 listopada 2009 r. udostępnia się do sprzedaży 
w drodze procedury przetargowej. W celu zapewnienia 
jasności należy określić jednostkę miary, do której ma się 
odnosić zaproponowana cena. 

(2) Artykuł 2 rozporządzenia (UE) nr 447/2010 stanowi, że 
oferty w odpowiedzi na poszczególne zaproszenia do 
składania ofert należy składać w każdy pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca. Obecna sytuacja na rynku 
mleczarskim pozwala na ograniczenie liczby poszczegól
nych zaproszeń do składania ofert do jednego razu 
w miesiącu. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 447/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„Zaproponowana cena jest ceną za 100 kg produktów.”; 

b) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin składania ofert w odpowiedzi na poszczególne 
zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie 11.00 
(czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy trzeci wtorek 
miesiąca. Jednakże w sierpniu termin ten upływa 
o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) 
w czwarty wtorek miesiąca, zaś w grudniu o godzinie 
11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w drugi wtorek 
miesiąca. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, termin upływa o godzinie 11.00 (czasu 
obowiązującego w Brukseli) poprzedzającego dnia robo
czego.”. 

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 12 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Neelie KROES 
Wiceprzewodniczący
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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.


