
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 504/2009 

z dnia 15 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących 
stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 

w sektorach jaj i mięsa drobiowego 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) ( 1 ), w szczególności jego art. 192, w związku 
z art. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 
29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu 
albuminami jaj i mleka ( 2 ), w szczególności jego art. 10, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2003 ( 3 ) przewi
duje, że państwa członkowskie powiadamiają Komisję 
w każdy czwartek o cenie sprzedaży w punktach pako
wania jaj klasy A pochodzących od kur trzymanych 
w klatkach, będących średnią kategorii L i M. Niektóre 
państwa członkowskie dokonały transpozycji dyrektywy 
Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej 
minimalne normy ochrony kur niosek ( 4 ), poprzez nało 
żenie na swoim terytorium bardziej surowych norm 
w zakresie dobrostanu zwierząt niż minimalne normy 
ustalone w tej dyrektywie. Co za tym idzie, niektóre 
metody hodowli kur niosek nie są już praktykowane 
we wszystkich państwach członkowskich. Z tego 
powodu państwa członkowskie, które nie mogą już 
powiadamiać Komisji o cenach jaj produkowanych 
w klatkach, powinny informować ją o cenach jaj produ
kowanych w kurnikach. 

(2) Do celów harmonizacji wszystkie powiadomienia zwią
zane z cenami w sektorze mięsa powinny być wysyłane 

tego samego dnia tygodnia. Powiadomienia należy zatem 
przesyłać w środy. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 546/2003. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 546/2003 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Nie później niż w każdą środę o godzinie 12.00 (czasu 
brukselskiego) każde państwo członkowskie drogą elektro
niczną powiadamia Komisję o: 

a) cenie sprzedaży w punktach pakowania jaj w klasie 
A pochodzących od kur trzymanych w klatkach, będących 
średnią kategorii L oraz M lub – jeśli produkcja w klatkach 
nie jest już praktykowana – o cenie sprzedaży jaj pocho
dzących od kur niosek trzymanych w kurnikach poprzez 
wskazanie, że cena dotyczy jaj produkowanych 
w kurnikach; 

b) cenie sprzedaży w punktach uboju lub cenach hurtowych 
zapisanych na reprezentatywnych rynkach dla całych 
kurczaków klasy A znanych jako »kurczaki 65 %«, lub 
dla innej grupy kurczaków, jeżeli jest ona bardziej repre
zentatywna.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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