
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 687/2009 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 877/2008, (WE) nr 878/2008 i (WE) nr 879/2008 otwierające 
stały przetarg na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, 

Republice Czeskiej, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 877/2008 ( 2 ), (WE) 
nr 878/2008 ( 3 ) i (WE) nr 879/2008 ( 4 ) otwarto stałe 
przetargi na odsprzedaż na rynek Wspólnoty, odsprzedaż 
do celów przemysłowych i odsprzedaż z przeznaczeniem 
na wywóz cukru znajdującego się w posiadaniu agencji 
interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, we 
Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji. 

(2) Całkowita maksymalna ilość cukru znajdującego się 
w posiadaniu agencji interwencyjnych dostępna do 
odsprzedaży wynosiła 345 539 ton. Po odsprzedaży 
w ramach przetargów otwartych od dnia 
1 października 2008 r. pozostała jedynie ilość 34 081 
ton niesprzedanego cukru. 

(3) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmują
cego plan podziału pomiędzy państwa członkowskie 
zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na 
dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyj
nych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrze

bujące we Wspólnocie ( 5 ) przewiduje możliwość wyco
fania całkowitej ilości 119 687 ton cukru z zapasów 
interwencyjnych Wspólnoty z przeznaczeniem dla osób 
najbardziej potrzebujących. 

(4) W odniesieniu do planu dystrybucji żywności osobom 
najbardziej potrzebującym na 2010 r., całkowite ilości 
cukru potrzebnego państwom członkowskim przekra
czają obecnie dostępne ilości. Należy zatem zachować 
całą pozostającą ilość zapasów interwencyjnych cukru 
i zamknąć stały przetarg na odsprzedaż cukru 
z zapasów interwencyjnych. 

(5) Należy uchylić rozporządzenia (WE) nr 877/2008, (WE) 
nr 878/2008 i (WE) nr 879/2008. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym uchyla się rozporządzenia (WE) nr 877/2008, (WE) 
nr 878/2008 i (WE) nr 879/2008. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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