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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 315/2007

z dnia 19 marca 2007 r.

ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97
w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając opinię Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W drodze odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE)
nr 2597/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego
dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka
spożywczego (1), rozporządzenie Komisji (WE)
nr 749/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. ustanawiające
środki przejściowe w odniesieniu do mleka spożywczego
wyprodukowanego w Estonii (2) przewiduje, że wyprodu-
kowane w Estonii mleko spożywcze o zawartości
tłuszczu 2,5 % może być dostarczane i sprzedawane
w Estonii. Odstępstwo to wygasa z dniem 30 kwietnia
2007 r.

(2) Mając na względzie przyzwyczajenia konsumentów
w Estonii i trudności w dostosowaniu się do przepisów
wspólnotowych oraz fakt, że podobne odstępstwa
w wielu państwach członkowskich wygasną z dniem
30 kwietnia 2009 r., okres obowiązywania odstępstwa
umożliwiającego dostarczanie i sprzedawanie wyprodu-
kowanego w Estonii mleka spożywczego o zawartości
tłuszczu 2,5 % powinien zostać przedłużony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 2597/97, wyprodukowane w Estonii mleko spożywcze
o zawartości tłuszczu 2,5 % może być dostarczane lub sprze-
dawane w Estonii zgodnie z art. 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 kwietnia
2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Rady
Horst SEEHOFER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 13. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1602/1999 (Dz.U. L 189 z 22.7.1999,
str. 43).

(2) Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 5.


