
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1053/2009 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym 

cukru oraz systemu kwot 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
w sektorze cukru ( 1 ), w szczególności jego art. 40, 

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”) ( 2 ), w szczególności jego art. 50 ust. 1 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po wprowadzeniu – zgodnie z art. 14 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu 
kwot ( 3 ) – ostatecznego i skomputeryzowanego systemu 
przekazywania informacji dotyczących cen cukru do 
celów systemu rejestracji cen, polegającego na comie
sięcznym przekazywaniu przez zatwierdzone podmioty 
do państw członkowskich danych dotyczących cen, 
a następnie przekazywaniu przez państwa członkowskie 
do Komisji krajowych danych dotyczących średnich cen, 
należy zwiększyć częstotliwość, z jaką Komitet Zarządza
jący ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych jest 
informowany na temat średnich cen cukru. 

(2) W tym celu należy ustanowić obowiązek comiesięcznego 
informowania przez Komisję Komitetu Zarządzającego 
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych na temat 
średnich cen cukru białego wprowadzanego do obrotu 
na rynku Wspólnoty. W celu zagwarantowania poufności 
danych należy jednak ustanowić trzymiesięczny okres 
zwłoki przed przekazaniem informacji dotyczących cen 
Komitetowi Zarządzającemu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 14 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie: 

„Każdego miesiąca Komisja informuje Komitet Zarządzający 
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych o średniej cenie 
białego cukru odnotowanej w okresie trzeciego miesiąca 
poprzedzającego datę informacji.”. 

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 5 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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