
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 448/2009 

z dnia 28 maja 2009 r. 

ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków 
o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz 

pozakwotowego cukru 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

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 Komisji (WE) nr 951/2006 
z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 
w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze 
cukru ( 2 ), w szczególności jego art. 7e w związku z jego art. 
9 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 cukier wyprodukowany w roku 
gospodarczym w ilościach przekraczających kwotę, 
o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, 
może zostać wywieziony wyłącznie w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 
2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu 
pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na 
okres do końca roku gospodarczego 2009/2010 ( 3 ) 
ustala wymienione limity ilościowe. Rozporządzenie to 
będzie obowiązywało dopiero od dnia 1 października 
2009 r., a zatem limit ilościowy dla wywozu pozakwo
towego cukru i pozakwotowej izoglukozy do końca roku 
gospodarczego 2009/2010 będzie dostępny dopiero od 
tej daty. 

(3) W roku gospodarczym 2009/2010 współczynnik akcep
tacji dla ilości, których dotyczyły wnioski złożone 
w okresie od dnia 18 maja 2009 r. do dnia 22 maja 
2009 r., należy zatem ustalić na poziomie zerowym; 
należy także zawiesić składanie wniosków 
o pozwolenie na wywóz cukru. W roku gospodarczym 
2009/2010 należy zatem odrzucić wszystkie wnioski 
o pozwolenie na wywóz cukru złożone w dniach 25, 
26, 27, 28 i 29 maja 2009 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W roku gospodarczym 2009/2010 pozwolenia na wywóz 
pozakwotowego cukru, o które wnioski złożono w okresie od 
dnia 18 maja 2009 r. do dnia 22 maja 2009 r., są wydawane 
dla wnioskowanych ilości pomnożonych przez współczynnik 
akceptacji w wysokości 0 %. 

2. W roku gospodarczym 2009/2010 wnioski o pozwolenie 
na wywóz pozakwotowego cukru złożone w dniach 25, 26, 27, 
28 i 29 maja 2009 r. zostają niniejszym odrzucone. 

3. W roku gospodarczym 2009/2010 składanie wniosków 
o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru zawiesza się 
na okres od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 30 września 
2009 r. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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