
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 839/2011 

z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 222/2011 ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do 
udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej 

opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 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. 64 ust. 2 i art. 
187, w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 222/2011 ( 2 ), jeśli pozostałe ilości pozakwotowego 
cukru lub izoglukozy posiadane przez danego produ
centa są mniejsze niż ilości, w odniesieniu do których 
producent złożył wniosek zgodnie z tym rozporządze
niem, dany producent musi zapłacić kwotę w wysokości 
500 EUR za tonę tej różnicy. 

(2) W przypadku ustalania współczynnika przydziału 
zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 222/2011 
ilości otrzymywane przez producentów będą 
w nieunikniony sposób mniejsze od wnioskowanych. 
W takim przypadku właściwe jest stosowanie przepisu 
określonego w art. 9 ust. 3 tylko w odniesieniu do ilości, 
dla których producenci ci faktycznie otrzymali świa
dectwa. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 222/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (UE) 
nr 222/2011 otrzymuje brzmienie: 

„Jeśli pozostałe ilości pozakwotowego cukru lub izoglukozy 
posiadane przez danego producenta są mniejsze niż ilości, 
w odniesieniu do których producent otrzymał świadectwa 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dany producent 
musi zapłacić kwotę w wysokości 500 EUR za tonę tej 
różnicy.”. 

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 22 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 60 z 5.3.2011, s. 6.


