
A BIZOTTSÁG 1311/2008/EK RENDELETE

(2008. december 19.)

az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2009.
halászati évre történő 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),

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli
támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rende
let alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2000. december 21-i 2814/2000/EK bizottsági rende
letre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átalánytá
mogatás odaítélése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001.
május 14-i 939/2001/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen
annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy támogatás nyújt
ható a piacról kivont egyes friss termékek azon mennyi
ségei tekintetében, amelyeket vagy feldolgozás útján
stabilizáltak és tároltak, vagy tartósítottak.

(2) A támogatás célja, hogy a termelői szervezeteket megfe
lelőképpen ösztönözze a piacról kivont termékek feldol

gozására vagy tartósítására annak érdekében, hogy elke
rüljék a kivont mennyiségek megsemmisítését.

(3) A támogatás szintje nem zavarhatja meg az érintett
termékek piaci egyensúlyát, és nem eredményezheti a
piaci verseny torzulását.

(4) A támogatás szintje nem haladhatja meg a stabilizáláshoz
és a tároláshoz elengedhetetlen műveletekhez kapcsolódó
– a Közösségben az érintett halászati évet megelőző halá
szati évben feljegyezett – műszaki és pénzügyi költsé
geket.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2009. halászati évre a 104/2000/EK rendelet 23. cikkében
említett átviteli támogatás összegét, illetve az említett rendelet
24. cikkének (4) bekezdésében említett átalánytámogatás
összegét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

1. A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékekre, valamint I. mellékletének C.
szakaszában említett közönséges nyelvhalra (Solea spp.) vonatkozó átviteli támogatás összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási eljárások Támogatás
(EUR/tonna)

1 2

I. Egész termékek fagyasztása és tárolása, belezve és fejjel, vagy darabolt termékek

— a Sardina pilchardus fajba tartozó szardíniák 355

— egyéb fajok 288

II. Filézés, fagyasztás és tárolás 386

III. Egész termékek sózása és/vagy szárítása és tárolása, belezve és fejjel, illetve darabolt
vagy filézett termékek

277

IV. Pácolás és tárolás 257

2. A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egyéb termékekre vonatkozó átviteli támogatás
összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási és/vagy
tartósítási eljárások Termékek Támogatás

(EUR/tonna)

1 2 3

I. Fagyasztás és tárolás Norvég homár
(Nephrops norvegicus)

323

Norvéghomár-farok
(Nephrops norvegicus)

245

II. Fejezés, fagyasztás és tárolás Norvég homár
(Nephrops norvegicus)

290

III. Főzés, fagyasztás és tárolás Norvég homár
(Nephrops norvegicus)

323

Nagy tarisznyarák
(Cancer pagurus)

245

IV. Pasztőrözés és tárolás Nagy tarisznyarák
(Cancer pagurus)

386

V. Élve tárolás rögzített tartályban vagy ketrecben Nagy tarisznyarák
(Cancer pagurus)

210

3. A 104/2000/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó átalánytámogatás összege

Feldolgozási eljárások Támogatás
(EUR/tonna)

I. Egész termékek fagyasztása és tárolása, belezve és fejjel, vagy darabolt termékek 288

II. Filézés, fagyasztás és tárolás 386
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