
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 461/2011 

z dnia 12 maja 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 397/2010 ustalające limit ilościowy dla wywozu 
pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 

2010/2011 

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 ), w szczególności jego art. 61 akapit 
pierwszy lit. d) w związku z jego art. 4, 

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) Szczegółowe zasady wykonania dotyczące wywozu poza
kwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na 
wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu 
z państwami trzecimi w sektorze cukru ( 2 ). Limit 
ilościowy należy jednak ustalać na dany rok gospodarczy, 
przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na 
rynkach eksportowych. 

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 397/2010 z dnia 
7 maja 2010 r. ustalającym limit ilościowy dla wywozu 
pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na 
okres do końca roku gospodarczego 2010/2011 ( 3 ) usta
lono limit ilościowy na wywóz pozakwotowego cukru 
w wysokości 650 000 ton. Ilość ta została szybko 
wyczerpana. Obecne wysokie ceny cukru stanowią 
zachętę dla producentów do obsiewania dodatkowych 
obszarów burakiem cukrowym w 2011 r. Biorąc pod 
uwagę, że ustalony przez WTO pułap dla wywozu 
w roku gospodarczym 2010/2011 nie został w pełni 
osiągnięty, należy zwiększyć o 700 000 ton limit 
ilościowy stosowany do wywozu, aby wykorzystać 
wszystkie możliwe rynki zbytu dostępnego produktu. 
Środek ten stworzy dodatkowe możliwości handlowe 
dla unijnego sektora cukru, w szczególności perspektywy 
dla producentów w związku z obecnymi zasiewami, 
a także powinien przyczynić się do dalszej stabilizacji 
rynku. 

(4) Aby umożliwić planowanie działań przez podmioty 
gospodarcze, należy zezwolić na składanie wniosków 
o pozwolenia na wywóz od pierwszego tygodnia lipca. 
Należy określić okres ważności wyżej wymienionych 
pozwoleń na okres od dnia 1 września 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2011 r., aby środek ten objął jedynie 
produkcję cukru pochodzącego z nowych wrześniowych 
zbiorów. 

(5) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 
397/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 397/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011, 
rozpoczynającego się dnia 1 października 2010 r. 
i kończącego się dnia 30 września 2011 r., limit ilościowy, 
o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007, wynosi 1 350 000 ton dla 
wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego obję
tego kodem CN 1701 99.”; 

2) dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

W drodze odstępstwa od art. 8a rozporządzenia (WE) nr 
951/2006 pozwolenia na wywóz wydawane od dnia 
4 lipca 2011 r. w odniesieniu do ilości ustalonych w art. 
1 są ważne od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2011 r.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 lipca 2011 r.

PL 13.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/41 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. 
( 3 ) Dz.U. L 115 z 8.5.2010, s. 26.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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