
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 409/2011 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe 
dotyczące niektórych przetworów mlecznych 

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. 161 ust. 3, art. 
164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 619/2008 ( 2 ) otwo
rzono stałe zaproszenie do składania ofert przetargowych 
dla refundacji wywozowych w odniesieniu do natural
nego masła w blokach objętego kodem 
ex 0405 10 19 9700, bezwodnego tłuszczu mlecznego 
w pojemnikach objętego kodem ex 0405 90 10 9000 
oraz odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem 
ex 0402 10 19 9000 i ustalono zasady procedury prze
targowej. W szczególności ustalono okresy przetargowe, 
w których można składać oferty. 

(2) Aby lepiej stawić czoła pogorszeniu się sytuacji na rynku 
mleczarskim, które miało miejsce na początku 2009 r., 

zmieniono rozporządzenie (WE) nr 619/2008, ustana
wiając dwa okresy przetargowe w miesiącu. Znacząca 
poprawa sytuacji rynkowej względem tamtej chwili 
pozwala na ponowne ustalenie liczby okresów przetar
gowych na jeden w miesiącu. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 619/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2008 wyrażenie 
wprowadzające do akapitu trzeciego otrzymuje brzmienie: 

„Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 
(czasu brukselskiego) w każdy trzeci wtorek miesiąca, 
z następującymi wyjątkami:”. 

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 27 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/23 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 20.


