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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 197/2011,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2011,
asetuksessa (EU) N:o 68/2011 säädettyä sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien
hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Keinottelun välttämiseksi tämä asetus tulee voimaan seu
raavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan
kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Sianlihan yksityiseen varastointiin myönnettävän tuen
määrän vahvistamisesta ennakolta 28 päivänä tammi
kuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o
68/2011 (2) mukaisesti myönnetyillä yksityisen varastoin
nin tuilla on ollut myönteinen vaikutus sianliha-alan
markkinoihin. Hintojen odotetaan vakautuvan väliaikai
sesti.
Tämän vuoksi on syytä lopettaa sianlihan yksityisen va
rastoinnin tuki ja vahvistaa asetuksen (EU) N:o 68/2011
3 artiklan 4 kohdan mukaisesti hakemusten jättämisen
päättymispäivä.
Oikeusvarmuuden vuoksi asetus (EU) N:o 68/2011 olisi
kumottava.

Asetuksessa (EU) N:o 68/2011 säädettyä sianlihan yksityisen
varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymis
päivä on 4 päivä maaliskuuta 2011.
2 artikla
Kumotaan asetus (EU) N:o 68/2011 4 päivästä maaliskuuta
2011. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen sopimuksiin, jotka
on tehty kumotun asetuksen mukaisesti ennen tämän asetuksen
voimaantuloa.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen
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