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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1582/2006

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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 jego art. 2 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90
z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm
handlowych w odniesieniu do jaj (2) określa kryteria
przyznawania odstępstwa, które umożliwia zakładom
pakowania dalsze mycie jaj do dnia 31 grudnia
2006 r. Odstępstwo zostało przyznane dziewięciu
zakładom pakowania w Szwecji i jednemu
w Niderlandach.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 zostało uchylone na
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia
19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych
w odniesieniu do jaj (3) ze skutkiem od dnia 1 lipca
2007 r. W związku z tym okres przejściowy,
w którym dozwolone jest mycie jaj, powinien zostać
przedłużony do tej daty.

(3) Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 powinno w związku
z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG)
nr 1907/90 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą
„30 czerwca 2007 r.”.

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 Luksemburgu, dnia 24 października 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (Dz.U. L 119
z 4.5.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1039/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005,
str. 1). (3) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, str. 1.


