
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 672/2011 

z dnia 13 lipca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji 

przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 
20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu
ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 12, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 ( 2 ) 
przewiduje, że okres demontażu urządzeń produkcyjnych 
oraz spełnienia zobowiązań społecznych lub wymogów 
środowiskowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 lit. c) 
oraz art. 3 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
320/2006 może być przedłużony maksymalnie do dnia 
30 września 2011 r. 

(2) Niektórzy producenci cukru nie będą w stanie w pełni 
zdemontować swoich urządzeń produkcyjnych w 
przewidzianym terminie, jeśli ten termin nie zostanie 
jeszcze przedłużony. Przedłużony termin nie powinien 
jednak być dłuższy niż to co absolutnie niezbędne 
do zakończenia pozostałych prac związanych 
z demontażem. Na podstawie informacji dostępnych 

Komisji wspomniany termin powinien zatem zostać 
przedłużony maksymalnie do dnia 31 marca 2012 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 968/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 968/2006 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie: 

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b), na 
uzasadniony wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa, 
państwo członkowskie może wyrazić zgodę na przedłużenie 
terminu ustalonego w tej literze maksymalnie do dnia 
31 marca 2012 r. W takim przypadku przedmiotowe przed
siębiorstwo przedstawia zmieniony plan restrukturyzacji 
zgodnie z art. 11.”. 

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 13 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. 
( 2 ) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32.


