
A BIZOTTSÁG 2102/2004/EK RENDELETE

(2004. december 9.)

Olaszország tojáságazatában végrehajtott egyes rendkívüli piacvédelmi intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 14. cikkére,

mivel:

(1) Olaszország egyes termelési területein megjelent madár-
influenza miatt 1999. december és 2000. április, 2000.
augusztus és október, valamint 2002. október és 2003.
szeptember között az olasz hatóságok állategészségügyi
és kereskedelmi korlátozásokat rendeltek el, különösen a
madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védeke-
zésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről
szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK tanácsi irányelv (2)
alapján. Ezért Olaszországban, illetve a járványnak
közvetlenül kitett övezetekben a keltetőtojások szállítását
és értékesítését átmenetileg betiltották.

(2) A keltetőtojások szabad forgalmazására vonatkozó – az
állategészségügyi intézkedések alkalmazása miatti – korlá-
tozások a keltetőtojások olaszországi piacának súlyos
zavarát idézhették volna elő. Az olasz hatóságok piacvé-
delmi intézkedéseket hoztak egy feltétlenül szükséges
időszakra. Ezek az intézkedések vagy a 0407 00 19
KN-kód alá tartozó, keltetésre alkalmatlanná vált keltető-
tojások tojástermékek előállításához való felhasználását,
vagy a 0407 00 19 és a 0407 00 11 KN-kód alá tartozó
keltetőtojások megsemmisítését irányozták elő.

(3) Ezek az intézkedések kedvezően hatottak a keltetőtojások
piacára. Ennélfogva indokolt ezen intézkedéseket a
2771/75/EGK rendelet 14. cikke szerinti rendkívüli piac-
védelmi intézkedésként kezelni, valamint támogatást
nyújtani azon gazdasági veszteség egy részének a

kompenzálására, amelyet vagy a keltetésre alkalmatlanná
vált keltetőtojások tojástermékek előállításához való
felhasználása, vagy azok megsemmisítése idézett elő.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 0407 00 19 KN-kód alá tartozó keltetőtojások feldol-
gozáshoz történő felhasználása, továbbá a 0407 00 19 és a
0407 00 11 KN-kód alá tartozó keltetőtojások megsemmisítése,
amelyet 1999. december 17. és 2000. április 14., 2000.
augusztus 14. és október 16., valamint 2002. október 11. és
2003. szeptember 30. között hajtottak végre, és amelyről az
olasz hatóságok különösen a 92/40/EGK irányelv alkalmazá-
sában hozott nemzeti állategészségügyi intézkedéseket követően
döntöttek, a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rend-
kívüli piacvédelmi intézkedésnek minősül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés értel-
mében:

— a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó, feldolgozásra szánt kelte-
tőtojások esetén darabonként 0,0942 euró kompenzáció jár,
legfeljebb 770 751 darab erejéig,

— a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó, megsemmisítésre szánt
keltetőtojások esetén darabonként 0,1642 euró kompen-
záció jár, legfeljebb 165 040 darab erejéig, és

— a 0407 00 11 KN-kód alá tartozó keltetőtojások esetén
darabonként 0,5992 euró kompenzáció jár, legfeljebb
264 930 darab erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

HUL 365/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.10.

(1) HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
módosított irányelv.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 9-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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