
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 707/2011 

z dnia 20 lipca 2011 r. 

ustanawiające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 
2010/2011 

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. 90 lit. c) 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
ustala kwoty pomocy dla przetwórców w odniesieniu do 
suszu paszowego w ramach maksymalnych ilości 
gwarantowanych określonych w art. 89 wymienionego 
rozporządzenia. 

(2) Zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. usta
nawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej 
organizacji rynku suszu paszowego ( 2 ) państwa człon
kowskie przesłały Komisji dane dotyczące ilości suszu 

paszowego, w odniesieniu do której przyznano upraw
nienia do otrzymania pomocy w roku gospodarczym 
2010/2011. Z przekazanych informacji wynika, że 
w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość 
gwarantowana nie została przekroczona. 

(3) Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu 
paszowego wynosi zatem 33 EUR za tonę. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dla roku gospodarczego 2010/2011 ostateczną kwotę pomocy 
dla suszu paszowego ustala się na 33 EUR za tonę. 

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 20 lipca 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 61 z 8.3.2005, s. 4.


