
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 561/2011 

z dnia 10 czerwca 2011 r. 

zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010 otwierającym 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. j) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Sprzedaż w drodze przetargu odtłuszczonego mleka 
w proszku została otwarta rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 447/2010 ( 2 ) zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 
ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach 
interwencji publicznej ( 3 ). 

(2) W odniesieniu do planu dystrybucji żywności na 2012 r. 
całkowite ilości odtłuszczonego mleka w proszku, 
o których przydział zwróciły się państwa członkowskie 
zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów 
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbar
dziej potrzebujące w Unii ( 4 ), przekraczają dostępną 
obecnie ilość. Należy zatem zarezerwować całą ilość 
odtłuszczonego mleka w proszku pozostającą obecnie 
w zapasach interwencyjnych. 

(3) Należy zatem zamknąć sprzedaż w drodze przetargu 
mleka odtłuszczonego w proszku otwartą na mocy art. 
1 rozporządzenia (UE) nr 447/2010, a rozporządzenie to 
uchylić. W związku z tym oferty otrzymane przez 
agencje interwencyjne państw członkowskich po godz. 
11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 17 maja 
2011 r. i po tym dniu stają się bezprzedmiotowe. 

(4) Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efek
tywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym zamyka się sprzedaż w drodze przetargu odtłusz
czonego mleka w proszku otwartą na mocy art. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 447/2010. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie (UE) nr 447/2010 traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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