
A BIZOTTSÁG 1575/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a 2008-ös halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás
és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (5) és (8) bekezdé-
sére,

mivel:

(1) A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy pénzügyi támoga-
tást kell nyújtani azoknak a termelői szervezeteknek,
amelyek bizonyos feltételek mellett kivonják az említett
rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt
termékeket. A nem emberi fogyasztásra szánt termékek
esetében az ilyen pénzügyi támogatás összegét átalán-
yösszeggel kell csökkenteni.

(2) A piacról kivont egyes halászati termékek forgalomba
hozataláról szóló, 2001. december 19-i 2493/2001/EK
bizottsági rendelet (2) előírja a piacról kivont termékek
forgalomba hozatalának módjait. Az ilyen termékek
értékét egy átalányértéken kell rögzíteni a forgalomba
hozatal minden egyes módja tekintetében, figyelemmel
a különböző tagállamokban történő forgalomba hozatal
során elért átlagos bevételre.

(3) Az egyes halászati termékek kivonására vonatkozó pénz-
ügyi támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2000. november 15-i
2509/2000/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint
különleges szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha
egy termelői szervezet vagy valamely tagja egy másik
tagállamban kínálja eladásra termékeit, mint amelyben

elismerik; a szabályok szerint tájékoztatni kell a pénzügyi
támogatás nyújtásáért felelős szervet. Ez a szerv annak a
tagállamnak a szerve, amely a termelői szervezetet elis-
meri. Tehát a levonandó átalányösszeg megegyezik az
adott tagállamban alkalmazott összeggel.

(4) Ugyanazt a számítási módszert kell alkalmazni a pénz-
ügyi támogatások előlegeire vonatkozóan a
2509/2000/EK rendelet 6. cikkének megfelelően.

(5) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. halászati évre a termelői szervezetek által a piacról
kivont és a 104/2000/EK rendelet 21. cikkének (5) bekezdé-
sében említettek szerint nem emberi fogyasztásra szánt halászati
termékekre vonatkozó pénzügyi támogatás és a kapcsolódó
előlegek kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegeket e rend-
elet melléklete állapítja meg.

2. cikk

A pénzügyi támogatásból és a kapcsolódó előlegekből levo-
nandó átalányösszeg egyenlő az abban a tagállamban alkalma-
zott átalányösszeggel, amely a termelői szervezetet elismeri.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihir-
detését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
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(1) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Az 1759/2006/EK rendelettel (HL
L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 337., 2001.12.20., 20. o.
(3) HL L 289., 2000.11.16., 11. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Átalányösszegek

A piacról kivont termékek felhasználása EUR/tonna

1. A lisztté történő feldolgozást követő felhasználás (takarmány):

a) A Clupea harengus fajba tartozó hering és a Scomber scombrus és a Scomber japonicus fajba tartozó
közönséges makrélák:

— Dánia és Svédország 55

— Egyesült Királyság 50

— egyéb tagállamok 17

— Franciaország 2

b) A Crangon crangon fajba tartozó ostoros garnéla és a mélyvízi fűrészes garnélarák (Pandalus
borealis):

— Dánia és Svédország 0

— egyéb tagállamok 10

c) Egyéb termékek:

— Dánia 40

— Svédország, Portugália és Írország 20

— Egyesült Királyság 28

— egyéb tagállamok 1

2. Frissen vagy tartósított állapotban történő felhasználásra (takarmány)

a) A Sardina pilchardus fajba tartozó szardínia és szardella (Engraulis) spp.:

— valamennyi tagállam 8

b) Egyéb termékek:

— Svédország 0

— Franciaország 50

— egyéb tagállamok 30

3. Csaliként történő felhasználás

— Franciaország 60

— egyéb tagállamok 20

4. Nem takarmányként történő felhasználás 0
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