
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 777/2009 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 575/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania 
pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski 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 danym 
roku gospodarczym w ilości przekraczającej kwotę, 
o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, 
może zostać wywieziony wyłącznie w ramach ustalonego 
limitu ilościowego. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 
19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla 
wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglu
kozy na okres do końca roku gospodarczego 
2008/2009 ( 3 ) ustaliło limit ilościowy na 650 000 ton. 

(3) Ilości cukru objęte wnioskami o pozwolenia na wywóz 
przekroczyły ten limit. Zatem rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 575/2009 ( 4 ) zawiesiło składanie wniosków 

o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru na okres 
od dnia 6 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. 

(4) W drodze zmiany rozporządzenia (WE) nr 924/2008, 
wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
776/2009 ( 5 ), limit ilościowy dla wywozu cukru poza
kwotowego w odniesieniu do roku gospodarczego 
2008/2009 został zwiększony o 300 000 ton. 

(5) Ze względu na to, że limit ilościowy w odniesieniu do 
roku gospodarczego 2008/2009 zostaje zwiększony, 
należy umożliwić ponowne składanie wniosków. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 575/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 575/2009 skreśla się ust. 3. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 26 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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