
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1249/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Nider-
landach

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z wystąpieniem influenzy drobiu w określo-
nych regionach produkcji w Niderlandach, decyzją
Komisji z dnia 3 marca 2003 (2003/153/WE) dotyczącą
środków ochronnych w odniesieniu do poważnego
podejrzenia influenzy drobiu w Niderlandach (2) przyjęto
ograniczenia weterynaryjne i handlowe dla tego Państwa
Członkowskiego. W związku z tym wprowadzono
tymczasowy zakaz transportu i wprowadzania do obrotu
jaj wylęgowych w obrębie Niderlandów.

(2) Ograniczenia w swobodnym przepływie jaj wylęgowych
wynikające z zastosowania środków weterynaryjnych
stanowiły zagrożenie poważnego zakłócenia funkcjono-
wania rynku jaj wylęgowych w Niderlandach. Władze
niderlandzkie przyjęły środki w celu wsparcia rynku na
czas absolutnie niezbędny i dotyczące wyłącznie jaj wylę-
gowych. Środki te przewidywały możliwość wykorzys-
tania jaj wylęgowych, których inkubacja stała się niemoż-
liwa, do przetworzenia w produkty jajeczne.

(3) Środki te przyniosły pozytywne skutki dla rynku jaj
wylęgowych i jaj ogółem. Stąd też uzasadnione staje się
utożsamienie ich ze środkami nadzwyczajnymi w celu
wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia
(EWG) nr 2771/75 i przyznanie pomocy pozwalającej
na częściową rekompensatę strat gospodarczych spowo-
dowanych wykorzystaniem jaj wylęgowych do przetwa-
rzania w produkty jajeczne.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Wykorzystanie jaj wylęgowych kod NC 0407 00 19 do
przetwórstwa, wprowadzone na okres od 1 marca do 31
maja 2003 decyzją władz niderlandzkich podjętą w związku z
wdrożeniem decyzji 2003/153/WE, zostaje uznane za środek
nadzwyczajny w celu wsparcia rynku w rozumieniu art. 14
rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

2. Z tytułu środka, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się
rekompensatę w wysokości 0,081 EUR za jajo wylęgowe na
łączną maksymalną liczbę 37 040 000 sztuk.

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 w każdym Państwie
Członkowskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z
16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 59 z 4.3.2003, str. 32.


