
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 458/2013 

z dnia 16 maja 2013 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych 

w odniesieniu do jaj 

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. 121 lit. d) 
w powiązaniu z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 ( 2 ) ustano
wiło szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych 
w odniesieniu do jaj. Należy sprecyzować brzmienie defi
nicji „partia” w art. 1 tego rozporządzenia, tak by nie 
prowadziło ono do rozbieżnych interpretacji, a przez 
to do różnych praktyk w państwach członkowskich. 

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(WE) nr 589/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 akapit drugi ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 
589/2008 otrzymuje brzmienie: 

„i) „partia” oznacza jaja w opakowaniach lub luzem, z jednego 
i tego samego miejsca produkcji lub zakładu pakowania 
znajdującego się w jednym miejscu, z jedną i tą samą datą 
zniesienia, minimalnej trwałości lub pakowania, tym 
samym sposobem chowu oraz – w przypadku jaj klasyfi
kowanych – tej samej klasy jakości i klasy wagowej;”. 

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 16 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6.
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