
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 435/2007

z dnia 20 kwietnia 2007 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
rynków w sektorze 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) Niektóre państwa członkowskie mają trudności
z dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów
nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w terminie
ustalonym w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1010/2006 (3), tzn. do dnia 31 marca 2007 r.
Zważywszy na fakt, że nadzwyczajne środki wsparcia
rynku wprowadzono po raz pierwszy, wprowadzenie
procedur administracyjnych zajęło dużo czasu. Dlatego
też termin dokonywania płatności powinien zostać
przedłużony o dwa miesiące.

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

(3) Ponieważ określony obecnie termin upływa w dniu
31 marca 2007 r., należy ustanowić stosowanie niniej-
szego rozporządzenia od dnia 1 kwietnia 2007 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1010/2006 datę „31 marca
2007 r.” zastępuje się datą „31 maja 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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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 180 z 4.7.2006, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1629/2006 (Dz.U. L 302 z 1.11.2006,
str. 41).


