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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 247/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös

piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó
rövid lenrost és kenderrost feldolgozásához nyújtott
támogatás a 2007/2008-as gazdasági év végéig van
hatályban. Tekintettel azonban a jelenlegi támogatási
rendszer keretében az ilyen rostok piacán jelentkező
kedvező tendenciákra, továbbá az innovatív termékek és
felvevőpiacaik megszilárdításához való hozzájárulás érde-
kében indokolt e támogatás alkalmazási időszakát a
2008/2009-es gazdasági év végéig meghosszabbítani.

(2) A rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről
szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi rende-
let (1) előírja, hogy a 2008/2009-es gazdasági évtől
emelni kell a hosszú lenrost feldolgozásához nyújtott
támogatás szintjét. Az 1673/2000/EK rendelet helyébe
a 2008/2009-es gazdasági évtől kezdődően az
1234/2007/EK rendelet lépett. Az 1234/2007/EK rende-
let rendelkezéseinek szövegezése során az 1673/2000/EK
rendelet rendelkezéseit oly módon vették figyelembe,
ahogyan azokat az említett gazdasági évtől alkalmazni

kellene, ezért a támogatás a tervezett szinten került rögzí-
tésre. Mivel a rövid lenrost feldolgozásához nyújtott
támogatás a 2008/2009-es gazdasági év végéig fenn-
marad, a hosszú lenrost feldolgozásához nyújtott támo-
gatás szintjét ugyanezen gazdasági év végéig azon a
szinten kell tartani, amelyet az 1673/2000/EK rendelet
a 2007/2008-as gazdasági évre előirányzott.

(3) A jó minőségű rövid lenrostok és kenderrostok előállítá-
sának elősegítése érdekében kizárólag a legfeljebb 7,5 %
szennyeződést és szilánkot tartalmazó rostok részesülnek
támogatásban. A tagállamok azonban eltérhetnek ettől a
határértéktől, és támogatást nyújthatnak a 7,5 % és 15 %
közötti szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid
lenrostok, illetve a 7,5 % és 25 % közötti szennyeződést
és szilánkot tartalmazó kenderrostok feldolgozásához is.
Mivel ez a lehetőség csupán a 2007/2008-as gazdasági év
végéig áll nyitva a tagállamok előtt, lehetővé kell tenni
számukra, hogy az említett határértéktől egy újabb
gazdasági éven át eltérhessenek.

(4) Tekintettel arra, hogy új felvevőpiacok alakultak ki, bizto-
sítani kell a nyersanyagellátás minimális szintjét. Annak
érdekében tehát, hogy továbbra is ésszerű termelési szin-
teket lehessen biztosítani az egyes tagállamokban, meg
kell hosszabbítani a garantált országos mennyiségek
alkalmazási időszakát.

(5) Hollandia, Belgium és Franciaország egyes régióiban a
hagyományos lentermelés folytatását kiegészítő támoga-
tásokkal mozdították elő. Annak érdekében, hogy folyta-
tódjon a mezőgazdasági üzemek szerkezetének az új
piaci feltételekhez való fokozatos hozzáigazítása, szükség
van ezen átmeneti támogatásnak a 2008/2009-es gazda-
sági év végéig történő meghosszabbítására.

(6) Ezért az 1234/2007/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell,
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(1) HL L 193., 2000.7.29., 16. o. A 1234/2007/EK rendelettel (HL
L 299., 2007.11.16., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A II. rész I. címe IV. fejezete I. szakasza II. alszakaszának
címe helyébe a következő szöveg lép:

„II. a l s z a k a s z

R o s t l e n é s r o s t k e n d e r ” ;

2. A 91. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő
albekezdések lépnek:

„(1) A hosszú rostlen szalmájának feldolgozásához
támogatás az engedéllyel rendelkező elsődleges feldol-
gozók részére nyújtható a valamely mezőgazdasági terme-
lővel kötött adásvételi szerződés tárgyát képező szalmából
ténylegesen előállított rost mennyisége alapján.

A 2008/2009-es gazdasági évben ugyanezen feltételekkel
a rövid rostlen és a rostkender szalmájának feldolgozá-
sához is nyújtható támogatás.”;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ezen alszakasz alkalmazásában „engedéllyel
rendelkező elsődleges feldolgozó” alatt olyan természetes
vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek
olyan csoportja értendő – függetlenül saját, illetve tagjai
nemzeti jog szerinti jogállásától – aki vagy amely len-
vagy kenderrost gyártására engedélyt kapott a létesítmé-
nyek helye szerinti tagállam illetékes hatóságától.”;

3. A 92. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 91. cikkben meghatározott feldolgozási támogatás
összege a következők szerint alakul:

a) a hosszú lenrost esetében:

— a 2008/2009-es gazdasági évre tonnánként 160 EUR,

— a 2009/2010-es gazdasági évtől kezdődően tonnán-
ként 200 EUR;

b) a legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó
rövid lenrost és kenderrost esetében a 2008/2009-es
gazdasági évre tonnánként 90 EUR.

A tagállamok azonban – a hagyományos felvevőpiacokra
tekintettel – a következő esetekben is határozhatnak támo-
gatás nyújtásáról:

a) 7,5–15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid
lenrost;

b) 7,5–25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó kender-
rost.

A második albekezdésben említett esetekben a tagállamok a
támogatást az előállított mennyiséget meg nem haladó
mennyiség után adják, 7,5 % szennyeződéssel és szilánkkal
számolva.”;

4. A 94. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A támogatható hosszú lenrost maximális garantált
mennyisége gazdasági évenként 80 878 tonna. Ezt a
mennyiséget a XI. melléklet A.I. pontjával összhangban,
nemzeti garantált mennyiségek formájában szét kell
osztani egyes tagállamok között.”;

b) a cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) A 2008/2009-es gazdasági évben támogatásban
részesíthető rövid lenrost és kenderrost maximális garan-
tált mennyisége 147 265 tonna. Ezt a mennyiséget a XI.
melléklet A.II. pontjával összhangban, nemzeti garantált
mennyiségek formájában szét kell osztani egyes tagál-
lamok között.”;

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) Valamennyi tagállam jogosult az (1) bekezdésben
említett garantált országos mennyisége egy részét átcso-
portosítani az (1a) bekezdésben megadott garantált
országos mennyiségébe és viszont.

Az első albekezdésben említett átcsoportosításokat az 1
tonna hosszú lenrost = 2,2 tonna rövid lenrost, illetve
kenderrost egyenlet alapján kell végrehajtani.

Feldolgozási támogatás csak az (1) és az (1a) bekezdésben
említett, e bekezdés első két albekezdésével összhangban
kiigazított mennyiségek után nyújtható.”;
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5. A 94. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

„94a. cikk

Kiegészítő támogatás

A 2008/2009-es gazdasági év során kiegészítő támogatást
nyújtanak az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók
részére a XI. melléklet A.III. pontjában ismertetett I. és II.
területen található, lennel bevetett területek, illetve az után
a szalmatermelés után, amely:

a) a 91. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződés
vagy kötelezettségvállalás tárgyát képezte; és

b) hosszú rosttá történő feldolgozási támogatásban részesült.

A kiegészítő támogatás összege az I. területen 120
EUR/hektár, a II. területen pedig 50 EUR/hektár.”;

6. A XI. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően
módosul.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről
az elnök
I. JARC
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MELLÉKLET

A XI. melléklet A. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A.I. A 94. cikk (1) bekezdésében említett maximális garantált hosszúlenrost-mennyiség felosztása a tagállamok között:

Belgium 13 800

Bulgária 13

Cseh Köztársaság 1 923

Németország 300

Észtország 30

Spanyolország 50

Franciaország 55 800

Lettország 360

Litvánia 2 263

Hollandia 4 800

Ausztria 150

Lengyelország 924

Portugália 50

Románia 42

Szlovákia 73

Finnország 200

Svédország 50

Egyesült Királyság 50

A.II. A 94. cikk (1a) bekezdésében említett, a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó, maximális garantált rövidlenrost-
és kenderrostmennyiség felosztása a tagállamok között

A 94. cikk (1a) bekezdésében említett mennyiséget a következőképpen kell felosztani:

a) országos garantált mennyiségek formájában a következő tagállamok között:

Belgium 10 350

Bulgária 48

Cseh Köztársaság 2 866

Németország 12 800

Észtország 42

Spanyolország 20 000

Franciaország 61 350

Lettország 1 313

Litvánia 3 463

Magyarország (*) 2 061

Hollandia 5 550

Ausztria 2 500

Lengyelország 462

Portugália 1 750

Románia 921
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Szlovákia 189

Finnország 2 250

Svédország 2 250

Egyesült Királyság 12 100

(*) Magyarország esetében az országos garantált mennyiség kizárólag a kenderrostra vonatkozik.

b) 5 000 tonna, amelyet garantált országos mennyiségek formájában kell szétosztani a 2008/2009-es gazdasági
évben Dánia, Írország, Görögország, Olaszország és Luxemburg között. Ezt a felosztást a 91. cikk (1) bekezdé-
sében említett szerződések vagy kötelezettségvállalások tárgyát képező területek alapján kell meghatározni.

A.III. A 94a. cikkben említett támogatásra jogosult területek

I. terület

1. Hollandia területe

2. A következő belga települések: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De
Panne, Diksmuide (kivéve Vladslo és Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middel-
kerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (csak Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne és Zuien-
kerke.

II. terület

1. Belgiumnak az I. területen kívüli területei

2. Franciaország következő területei:

— Nord megye,

— Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer körzet, valamint Marquise kanton Pas-de-Calais megyében,

— Saint-Quentin és Vervins körzet Aisne megyében,

— Charleville-Mézières körzet Ardennes megyében.”.
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