
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 220/2012 

z dnia 14 marca 2012 r. 

wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (WE) nr 967/2006 w zakresie terminów 
powiadamiania o ilościach cukru przeniesionych z roku gospodarczego 2011/2012 

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. 85 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 
z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji 
cukru ( 2 ) ustanowiono terminy, w których państwa 
członkowskie mają obowiązek powiadomić Komisję 
o ilościach cukru przeniesionych na kolejny rok gospo
darczy. 

(2) W drodze odstępstwa od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007, w art. 1 rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 214/2012 ( 3 ) przedłu 
żono – na rok gospodarczy 2011/2012 – okres, 
w którym państwa członkowskie określają termin, do 
kiedy przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na prze
niesienie nadwyżek produkcji cukru, są zobowiązane 
powiadomić o tym państwo członkowskie. 

(3) Wskutek tego należy odpowiednio przesunąć terminy, do 
kiedy państwa członkowskie są zobowiązane powia
domić Komisję o ilościach, które mają być przeniesione 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 967/2006. 

(4) Należy zatem wprowadzić odstępstwo – na rok gospo
darczy 2011/2012 – od terminów określonych w art. 17 
lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 967/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od art. 17 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) 
nr 967/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję 
o ilościach cukru buraczanego i cukru trzcinowego z roku 
gospodarczego 2011/2012, które mają być przeniesione na 
kolejny rok gospodarczy, nie później niż dnia 1 września 
2012 r. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wygasa dnia 30 września 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 75/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2012 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22. 
( 3 ) Dz.U. L 74 z 14.3.2012, s. 3.
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