
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 140/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. 

znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów 
cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych 

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 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych 
wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru 
i administrowania nimi ( 2 ), w szczególności jego art. 5 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Składanie wniosków o pozwolenia na przywóz 
w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4320 
zostało zawieszone od dnia 28 września 2010 r. rozpo
rządzeniem Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 
27 września 2010 r. ustalającym współczynnik przy
działu dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, 
o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 

14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów 
cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów tary
fowych, oraz zawieszającym składanie wniosków o takie 
pozwolenia ( 3 ), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
891/2009. 

(2) W wyniku powiadomień o niewykorzystanych i/lub 
częściowo wykorzystanych pozwoleniach ilości 
w odniesieniu do tego numeru porządkowego są znów 
dostępne. Należy zatem znieść zawieszenie składania 
wniosków, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz 
w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4320, ustanowione 
rozporządzeniem (UE) nr 854/2010, zostaje zniesione od dnia 
28 września 2010 r. 

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 16 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82. ( 3 ) Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 52.


