
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 768/2011 

z dnia 2 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 
ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw 

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. 191 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającym 
tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora 
owoców i warzyw ( 2 ) wprowadzono tymczasowe 
nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców 
i warzyw w związku z zakażeniami bakterią Escherichia 
coli (E.coli) w Niemczech, które spowodowały znaczące 
zakłócenia na unijnym rynku owoców i warzyw. 

(2) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 585/2011 do dnia 18 lipca 2011 r. państwa 
członkowskie przekazują Komisji wnioski o ogólną 
kwotę wsparcia Unii. Na podstawie informacji przekaza
nych przez państwa członkowskie zgodnie ze wspom
nianym artykułem, wydaje się, że wpływ kryzysu był 
większy niż zakładano. 

(3) Biorąc pod uwagę znaczące zakłócenia na rynku owoców 
i warzyw oraz szkody poniesione przez sektor owoców 

i warzyw, właściwe jest podwyższenie maksymalnej 
kwoty wsparcia określonej w art. 2 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 585/2011. Z uwagi na pilną 
sytuację niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie z dniem jego opublikowania. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 585/2011 
otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Maksymalna kwota wsparcia 

Ogółem wydatki Unii na cele niniejszego rozporządzenia nie 
przekraczają 227 000 000 EUR. Są one finansowane przez 
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i 
wykorzystywane jedynie w celu sfinansowania środków okre 
ślonych na podstawie niniejszego rozporządzenia.” 

Artykuł 2 

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 2 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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