
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1020/2011 

z dnia 14 października 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do maksymalnej kwoty 
wsparcia na wycofywanie z rynku nektaryn i brzoskwiń 

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. 103h 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 i rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 
7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora 
przetworzonych owoców i warzyw ( 2 ) ustanawiają zasady 
stosowania środków zarządzania w sytuacjach kryzyso
wych i zapobiegania kryzysom w odniesieniu do 
owoców i warzyw, których produkcja jest wysoce 
nieprzewidywalna. 

(2) Na rynku może pojawić się nadwyżka owoców i warzyw 
i spowodować poważne zakłócenia. W takim przypadku 
środki zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
i zapobiegania kryzysom mogą obejmować wycofywanie 
z rynku, o którym mowa w art. 103c ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i art. 75 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, 
w celu ustabilizowania cen producenta. 

(3) Zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 543/2011 w załączniku XI do wymienionego 
rozporządzenia ustanawia się maksymalne kwoty 
wsparcia na wycofywanie z rynku produktów, 
o których mowa we wspomnianym załączniku. Należy 
ustalić te kwoty, aby wycofywanie z rynku nie stało się 
stałym rozwiązaniem zastępczym dla produktów 

w porównaniu z wprowadzaniem ich do obrotu oraz 
w celu jednoczesnego zapewnienia, że wycofywanie 
z rynku pozostanie skutecznym instrumentem 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych i zapobiegania 
kryzysom. 

(4) Z uwagi na obecną sytuację na rynku brzoskwiń 
i nektaryn oraz w celu złagodzenia wpływu gwałtownego 
spadku cen tego lata należy dostosować maksymalną 
kwotę wsparcia na wycofywanie z rynku brzoskwiń 
i nektaryn. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 543/2011. 

(6) Nową kwotę wsparcia należy stosować od dnia 19 lipca 
2011 r. – terminu, w którym spadek cen brzoskwiń 
i nektaryn stał się zauważalny. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem wejść w życie w dniu jego opubliko
wania. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
543/2011 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 lipca 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 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 157 z 15.6.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK XI 

Maksymalne kwoty wsparcia na wycofywanie z rynku, o którym mowa w art. 79 ust. 1 

(EUR/100 kg) 

Produkt Maksymalne wsparcie 

Kalafiory 10,52 

Pomidory 7,25 

Jabłka 13,22 

Winogrona 12,03 

Morele 21,26 

Nektaryny 26,90 

Brzoskwinie 26,90 

Gruszki 12,59 

Bakłażany 5,96 

Melony 6,00 

Arbuzy 6,00 

Pomarańcze 21,00 

Mandarynki 19,50 

Klementynki 19,50 

Mandarynki satsuma 19,50 

Cytryny 19,50”
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