
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1629/2006

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków
wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

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 jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit
pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 93/119/WE w sprawie ochrony zwie-
rząt (3) określa pojęcia uboju i zabijania.

(2) Artykuły 4 i 7 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1010/2006 (4) nie precyzują, że „zabijanie” zwierząt
musi być również tak jak ubój uznawane za nadzwy-
czajny środek wsparcia rynku.

(3) Zważywszy, z jednej strony, na fakt, że państwa człon-
kowskie nie miały czasu na uwzględnienie pojęcia „zabi-
jania” w swoich ustawodawstwach krajowych i z drugiej
strony, biorąc pod uwagę ostatnią zmianę rozporzą-
dzenia (WE) nr 1010/2006, niektóre państwa członkow-
skie mogą mieć trudności z dokonywaniem płatności na
rzecz beneficjentów nadzwyczajnych środków wsparcia
rynku w terminie ustalonym w art. 10 wspomnianego
rozporządzenia, tzn. do dnia 31 grudnia 2006 r. Dlatego
też termin dokonywania płatności powinien zostać
przedłużony.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1010/2006.

(5) Przepisy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75
i art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewidujące
przyjęcie przedmiotowych środków obowiązują od dnia
11 maja 2006 r. Należy zatem także przewidzieć stoso-
wanie niniejszego rozporządzenia od tego dnia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2006 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie przy-
śpieszone o 6 tygodni, obejmujące co najmniej część
stada hodowlanego i mające na celu zmniejszenie
produkcji jaj wylęgowych objętych kodami
CN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10,
0105 99 20, 0105 99 30 i 0105 99 50, uznaje się za
nadzwyczajne środki wsparcia rynku zgodnie z art. 14
rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, pod warunkiem
jednak, że przez ten okres żaden ptak nie zostanie wpro-
wadzony ponownie do produkcji w objętych środkiem
obiektach.”;

b) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące
brzmienie:

„Rekompensata za przedwczesny ubój i przedwczesne
zabijanie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest
każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu,
w granicach maksymalnej liczby sztuk określonej
w załączniku IV i w okresie ustalonym we wspom-
nianym załączniku.”;
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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 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

(3) Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 21.
(4) Dz.U. L 180 z 4.7.2006, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1256/2006 (Dz.U. L 228 z 22.8.2006, str. 9).



2) artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7

1. Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie młodych
»kur niosek« uznaje się za nadzwyczajne środki wsparcia
rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.

2. Rekompensata za ubój i zabijanie przewidziane
w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu
państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby
ptaków określonej w załączniku VII i w okresie ustalonym
we wspomnianym załączniku.

Maksymalna kwota rekompensaty jest ustalona ryczałtowo
w wysokości 3,2 EUR za młodą »kurę nioskę«.”;

3) w art. 10 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą
„31 marca 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 maja 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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