
A TANÁCS 1913/2005/EK RENDELETE

(2005. november 23.)

a 2759/75/EGK rendelet, a 2771/75/EGK rendelet, a 2777/75/EGK rendelet, az 1254/1999/EK
rendelet, az 1255/1999/EK rendelet és a 2529/2001/EK rendelet a rendkívüli piactámogatási

intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (2),

mivel:

(1) A piac közös szervezésének egyes területei rendkívüli
piactámogatási intézkedéseket tartalmaznak az állatbeteg-
ségek terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkal-
mazásából eredő, a szabad mozgást érintő korlátozások
figyelembevétele érdekében. Ezeket az intézkedéseket az
alábbi jogi aktusok tartalmazzák:

— a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendelet (3)
20. cikke,

— a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendelet (4)
14. cikke,

— a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló,
1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendelet (5)
14. cikke,

— a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi ren-
delet (6) 39. cikke,

— a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendelet (7)
36. cikke, és

— a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről
szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi
rendelet (8) 22. cikke.

(2) A Bizottság hozza meg ezeket a rendkívüli piactámoga-
tási intézkedéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a
betegségek elterjedése elleni küzdelem érdekében hozott
állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedésekhez,
vagy azokat követik. Az érintett piacok súlyos zavarainak
elkerülése érdekében ezek az intézkedések a tagállamok
kérésére születnek.

(3) Ebben az összefüggésben a tagállamokat terheli a fő
felelősség az állatjárványok megjelenése és terjedése elleni
küzdelem területén. Figyelembe véve ezt a helyzetet,
ezeknek az állatjárványoknak az elterjedtségét, időtar-
tamát, és következésképpen a piactámogatáshoz szük-
séges erőfeszítések nagyságát, indokoltnak tűnik, hogy a
termelőknek fizetett támogatások költségeit megosszák a
Közösség és az érintett tagállam között.

(4) A Közösség – amely a támogatási intézkedésekért viselt
pénzügyi felelősséget a tagállamokkal közösen viseli – azt
kívánja meg, hogy a tagállamok szigorítsák az állat-egész-
ségügyi és egészségvédelmi intézkedéseiket az esetleges
állatjárványok gyors felszámolása érdekében.

(5) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a verseny
torzulása nem következik be, amennyiben a tagállamok
a termelőket is bevonják a támogatás egy részének bizto-
sításába.

(6) A tagállamoknak a rendkívüli piactámogatási intézkedé-
sekhez nyújtott pénzügyi támogatását mentesíteni kell az
állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok alkalmazása
alól,
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(1) 2005. október 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL C 221., 2005.9.8., 44. o.
(3) HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rende-

lettel (HL L 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.
(4) 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.
(5) HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel

módosított rendelet.

(6) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rende-
lettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(7) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel
(HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(8) HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rende-
lettel módosított rendelet.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet 20. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„20. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedésének megakadályozását
célzó intézkedésekből adódó, a közösségen belüli vagy a
külső országokkal folytatott árucsere korlátozásaira tekintettel
a 24. cikkben foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási
intézkedéseket lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett
piacok támogatására. Ezek az intézkedések az érintett
tagállam vagy tagállamok kérésére születnek. Az intézkedé-
seket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam vagy
tagállamok megtették azokat az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedéseket, amelyekkel gyorsan véget
vethetnek az állatjárványoknak, és csak abban a mértékben
és arra az időtartamra, ami feltétlenül szükséges az érintett
piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj-
és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások
60 %-áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

2. cikk

A 2771/75/EGK rendelet 14. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„14. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó
intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat
érintő korlátozásokra tekintettel a 17. cikkben foglalt eljárás
szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni
az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek
az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére
születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha
az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az

állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket,
amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és
csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltét-
lenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

3. cikk

A 2777/75/EGK rendelet 14. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„14. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó
intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat
érintő korlátozásokra tekintettel a 17. cikkben foglalt eljárás
szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni
az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek
az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére
születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha
az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az
állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket,
amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és
csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltét-
lenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”
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4. cikk

Az 1254/1999/EK rendelet 39. cikke helyébe a következő
szöveg lép:

„39. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó
intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat
érintő korlátozásokra tekintettel a 43. cikkben foglalt eljárás
szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni
az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek
az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére
születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha
az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az
állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket,
amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és
csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltét-
lenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj-
és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások
60 %-áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

5. cikk

A 1255/1999/EK rendelet 36. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„36. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó
intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat
érintő korlátozásokra tekintettel a 42. cikkben foglalt eljárás
szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket lehet hozni
az ilyen korlátozások által érintett piacok támogatására. Ezek
az intézkedések az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére
születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha
az érintett tagállam vagy tagállamok megtették azokat az
állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedéseket,
amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványoknak, és
csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami feltét-
lenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj- és
körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások 60 %-
áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

6. cikk

A 2529/2001/EK rendelet 22. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„22. cikk

(1) Az állatbetegségek terjedése elleni küzdelmet célzó
intézkedések alkalmazásából eredő, a szabad áruforgalmat
érintő korlátozásokra tekintettel a 25. cikk (2) bekezdésében
foglalt eljárás szerint rendkívüli piactámogatási intézkedéseket
lehet hozni az ilyen korlátozások által érintett piacok támo-
gatására. Ezek az intézkedések az érintett tagállam vagy tagál-
lamok kérésére születnek. Az intézkedéseket csak akkor lehet
meghozni, ha az érintett tagállam vagy tagállamok megtették
azokat az állat-egészségügyi és egészségvédelmi intézkedé-
seket, amelyekkel gyorsan véget vethetnek az állatjárványo-
knak, és csak abban a mértékben és arra az időtartamra, ami
feltétlenül szükséges az érintett piac támogatásához.

(2) A Közösség részt vesz az állat-egészségügyi és egész-
ségvédelmi intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, (1)
bekezdésben foglalt rendkívüli intézkedések finanszírozásában
a tagállamok által vállalt kiadások 50 %-áig, a ragadós száj-
és körömfájás elleni küzdelem esetében pedig a kiadások
60 %-áig.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a termelők
hozzájárulnak a tagállamok által vállalt kiadásokhoz, ez nem
vezet a különböző tagállamok termelői közti verseny torzu-
lásához.

(4) A szerződés 87., 88. és 89. cikke nem vonatkozik a
tagállamoknak az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez
nyújtott pénzügyi hozzájárulására.”

7. cikk

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

HUL 307/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.25.



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

Kelt Brüsszelben, 2005. november 23-án.

a Tanács részéről
az elnökasszony
M. BECKETT
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