
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 41/2010 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 

w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia (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 EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Dnia 15 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła rozporzą
dzenie (WE) nr 504/2009 ( 3 ) zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 546/2003 ( 4 ). W wersjach francuskiej, łotewskiej 
i polskiej tego rozporządzenia przetłumaczono niewła 
ściwie termin „chów ściółkowy”; z tego względu 
konieczne jest sprostowanie rozporządzenia w tych 
trzech wersjach językowych. Sprostowanie nie ma 
wpływu na inne wersje językowe. 

(2) Należy zatem odpowiednio poprawić rozporządzenie 
(WE) nr 546/2003 zmienione rozporządzeniem (WE) 
nr 504/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 546/2003 otrzy
muje brzmienie: 

„a) cenę 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 – cenę sprzedaży jaj 
pochodzących od kur niosek utrzymywanych w systemie 
ściółkowym poprzez wskazanie, że cena dotyczy jaj 
z chowu ściółkowego;”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 18 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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