
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1498/2005

z dnia 15 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje

interwencyjne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1262/2001 (2) agencje interwencyjne mogą wymagać,
aby cukier dostarczany w ramach interwencji był zapa-
kowany w worki jutowe z wewnętrzną wkładką poliety-
lenową.

(2) W ciągu ostatnich kilku lat opracowano nowe formy
opakowań środków spożywczych. Agencje interwen-
cyjne, które wymagają stosowania niektórych z nowych
form opakowań, powinny wymagać, aby opakowania te
były zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczo-
nych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrek-
tywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (3).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1262/2001.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1262/2001 akapit
drugi otrzymuje brzmienie:

„Agencje interwencyjne, które wymagają albo zgadzają się,
aby cukier był dostarczany w formach opakowań innych
niż opakowania określone w akapicie pierwszym, wymagają,
aby takie opakowania były zgodne z wymogami przewidzia-
nymi w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady (*). Agencje interwencyjne mogą szcze-
gółowo określać jakość opakowania.

___________
(*) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 15 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48.
(3) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4.


