
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 539/2012 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

ustalające maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach 
procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 430/2012 

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. 43 lit. d) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 430/2012 
z dnia 22 maja 2012 r. otwierające procedurę przetar
gową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania 
oliwy z oliwek ( 2 ) przewiduje dwa podokresy składania 
ofert. 

(2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania niektórych produktów 
rolnych ( 3 ), na podstawie ofert przekazanych przez 
państwa członkowskie Komisja decyduje albo o ustaleniu 
maksymalnej stawki dopłat albo o nieustalaniu maksy
malnej stawki dopłat. 

(3) Na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na pierwszy 
przetarg częściowy należy ustalić maksymalną stawkę 
dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek 
w ramach podokresu składania ofert kończącego się 
w dniu 19 czerwca 2012 r. Ustalenie przedmiotowej 
maksymalnej stawki dopłat skutkuje przekroczeniem 
ilości całkowitych przysługujących określonych w art. 1 

ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 430/2012. 
W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 826/2008 Komisja ustala współczynnik 
przydziału dla ofert zawierających propozycję dopłat 
w wysokości maksymalnej w celu zachowania zgodności 
z dostępnymi ilościami całkowitymi. 

(4) Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efek
tywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W odniesieniu do podokresu składania ofert kończącego 
się w dniu 19 czerwca 2012 r., w ramach procedury przetar
gowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 
430/2012, ustala się maksymalną stawkę dopłat do oliwy 
z oliwek w wysokości określonej w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

2. Współczynnik przydziału w wysokości 73,37992 % ma 
zastosowanie do ofert zawierających propozycję dopłat w 
wysokości maksymalnej. 

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 22 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 13. 
( 3 ) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.



ZAŁĄCZNIK 

Produkt Maksymalna kwota dopłaty 
(EUR/za tonę/dziennie) 

Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierw
szego tłoczenia 

0,00 

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 0,64
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