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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 679/2006

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 w zakresie stosowania
nadzwyczajnych środków wspierania rynku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75
z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku jaj (2) oraz art. 14 rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października
1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa
drobiowego (3) przewidują nadzwyczajne środki wspie-
rania rynku w celu uwzględnienia ograniczeń swobod-
nego przepływu wynikających ze stosowania środków
mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się
chorób zwierząt.

(2) Nadzwyczajne środki wspierania rynku powinny być
podejmowane przez Komisję i być bezpośrednio zwią-
zane lub wynikać ze środków weterynaryjnych
i sanitarnych przyjętych przez dane państwa członkow-
skie w celu walki z rozprzestrzenianiem się chorób zwie-
rząt. W celu uniknięcia poważnych zakłóceń na przed-
miotowych rynkach, środki takie powinny być stosowane
na wniosek zainteresowanych państw członkowskich.

(3) Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że poważne
zakłócenia na rynku, takie jak znaczny spadek spożycia
lub cen mogą wynikać bezpośrednio z utraty zaufania
konsumentów spowodowanej zagrożeniem dla zdrowia
publicznego lub zdrowia zwierząt.

(4) Nadzwyczajne środki wspierania rynku przewidziane
w rozporządzeniach (EWG) nr 2771/75 i (EWG)

nr 2777/75 powinny zatem umożliwiać uwzględnienie
zakłóceń rynku wywołanych zachowaniem konsu-
mentów w związku z tego rodzaju zagrożeniami dla
zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

(5) Tytułem wyjaśnienia należy dodać, że środki weteryna-
ryjne i sanitarne stosowane przez państwa członkowskie
powinny być zgodne z przepisami wspólnotowymi.

(6) Rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 oraz (EWG)
nr 2777/75 powinny zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 otrzy-
muje brzmienie:

„Artykuł 14

1. Nadzwyczajne środki wspierania rynków dotkniętych
problemem mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 17 ust. 2, w celu uwzględnienia:

a) ograniczeń swobodnego przepływu, które mogą wyniknąć
z zastosowania środków mających na celu zwalczanie
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt; lub

b) poważnych zakłóceń na rynku bezpośrednio związanych
z utratą zaufania konsumentów wynikającą z istniejących
zagrożeń dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

Środki te stosowane są na wniosek zainteresowanego
państwa członkowskiego lub państw członkowskich.

W przypadku ograniczeń swobodnego przepływu, o których
mowa w lit. a) niniejszego ustępu, środki nadzwyczajne mogą
być stosowane jedynie w przypadku gdy dane państwo
członkowskie lub państwa członkowskie zastosowały środki
weterynaryjne i sanitarne zgodnie z przepisami wspólnoto-
wymi, umożliwiające szybkie wyeliminowanie choroby, oraz
jedynie w takim zakresie i przez taki okres, jakie są abso-
lutnie niezbędne dla wsparcia danego rynku.
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(1) Opinia z dnia 6 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005.



2. Wspólnota współfinansuje nadzwyczajne środki,
o których mowa w ust. 1 lit. a), odnoszące się bezpośrednio
do środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz nadzwy-
czajne środki, o których mowa w ust. 1 lit. b),
w wysokości 50 % wydatków poniesionych przez państwa
członkowskie.”.

Artykuł 2

Artykuł 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 otrzy-
muje brzmienie:

„Artykuł 14

1. Nadzwyczajne środki wspierania rynków dotkniętych
problemem mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 17 ust. 2, w celu uwzględnienia:

a) ograniczeń swobodnego przepływu, które mogą wyniknąć
z zastosowania środków mających na celu zwalczanie
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt; lub

b) poważnych zakłóceń na rynku bezpośrednio związanych
z utratą zaufania konsumentów wynikającą z istniejących
zagrożeń dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

Środki te stosowane są na wniosek zainteresowanego
państwa członkowskiego lub państw członkowskich.

W przypadku ograniczeń swobodnego przepływu, o których
mowa w lit. a) niniejszego ustępu, środki nadzwyczajne mogą
być stosowane jedynie w przypadku gdy dane państwo
członkowskie lub państwa członkowskie zastosowały środki
weterynaryjne i sanitarne zgodnie z przepisami wspólnoto-
wymi, umożliwiające szybkie wyeliminowanie choroby, oraz
jedynie w takim zakresie i przez taki okres, jakie są abso-
lutnie niezbędne dla wsparcia danego rynku.

2. Wspólnota współfinansuje nadzwyczajne środki,
o których mowa w ust. 1 lit. a), odnoszące się bezpośrednio
do środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz nadzwy-
czajne środki, o których mowa w ust. 1 lit. b),
w wysokości 50 % wydatków poniesionych przez państwa
członkowskie.”.

Artykuł 3

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 Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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