
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 769/2011 

z dnia 2 sierpnia 2011 r. 

ustanawiające współczynnik przydziału dotyczący tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia Unii 
dla sektora warzyw i owoców 

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 ), 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymcza
sowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców 
i warzyw ( 2 ), w szczególności jego art. 7 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 585/2011 
wprowadzono tymczasowe nadzwyczajne środki wspie
rania 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) Z informacji przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 585/2011 wynika, że wnioski o wsparcie Unii 
nie przekroczyły minimalnej kwoty wsparcia ustano

wionej w art. 2 przedmiotowego rozporządzenia. 
W związku z powyższym dla wspomnianych wniosków 
należy ustalić współczynnik przydziału wynoszący 
100 %. 

(3) W celu zapewnienia przejrzystości organizacje produ
centów oraz producenci spoza organizacji, którzy złożyli 
wnioski o wsparcie Unii, powinni zostać niezwłocznie 
powiadomieni o współczynniku przydziału ustalonym 
przez Komisję. Z tego powodu oraz w celu zapewnienia 
skutecznego zarządzania przedmiotowym środkiem 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 
w dniu jego opublikowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wnioski o wsparcie Unii otrzymane przez państwa członkow
skie za okres od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 30 czerwca 
2011 r. oraz przekazane Komisji przez właściwe organy państw 
członkowskich zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wyko
nawczego (UE) nr 585/2011 przyjmuje się, stosując współ
czynnik przydziału w wysokości 100 %. 

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, 
za Przewodniczącego, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 71.


