
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 632/2011 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

wprowadzające w odniesieniu do 2011 r. odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 
otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę 

zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich 

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. 144 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierają
cego oraz ustalającego zarządzanie wspólnotowymi 
kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną 
o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich 
i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 ( 2 ) ustanawia, że całościowy kontyn
gent taryfowy na przywóz, wynoszący 2 989 240 ton, 
jest podzielony na trzy subkontyngenty: 572 000 ton 
dla Stanów Zjednoczonych, 38 853 tony dla Kanady 
i 2 378 387 ton dla pozostałych państw trzecich. 

(2) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 
przewiduje, że podkontyngent III dla pozostałych państw 
trzecich, wynoszący 2 378 387 ton, podzielony jest na 
cztery kwartalne podokresy, obejmując w szczególności 
podokres 3 trwający od dnia 1 lipca do dnia 30 
września, obejmujący 594 597 ton, oraz podokres 4 
trwający od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, 
obejmujący 594 596 ton. 

(3) Uwzględniając sytuację na rynku, w celu wsparcia 
w 2011 r. płynnego zaopatrzenia rynku unijnego 

w zboża objęte podkontyngentem III, należy połączyć 
podokres 3 i 4 w jeden podokres obejmujący łączne 
ilości z podokresu 3 i 4, wynoszące 1 189 193 tony. 

(4) Należy zatem, w odniesieniu do 2011 r., przewidzieć 
odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1067/2008. 

(5) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą 
wydawania pozwoleń na przywóz, począwszy od dnia 
1 lipca 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do 2011 r. podokres 3 
trwa od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., 
obejmując ilość wynoszącą 1 189 193 tony. 

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 
(WE) nr 1067/2008 podokres 4 zostaje zlikwidowany 
w odniesieniu do 2011 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.


