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A BIZOTTSÁG 1329/2008/EK RENDELETE
(2008. december 22.)
a magántárolási támogatás formájában a sertéshúspiac vonatkozásában az Egyesült Királyság egy
részén megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(5)

Az intézkedések végrehajtása nagyon komoly zavarokat
okoz az észak-írországi sertéshúspiacon. Tekintettel e
rendkívüli körülményekre és az észak-írországi sertéshús
piacon tapasztalható gyakorlati nehézségekre, indokolt –
korlátozott időre és a termékek meghatározott körére –
Észak-Írországban nyújtandó magántárolási támogatás
formájában rendkívüli közösségi támogatási intézkedé
seket hozni.

(6)

Az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke szerint sertéshúsra
magántárolási támogatás nyújtható, amelynek összegét a
Bizottság előre vagy pályázati eljárás útján határozza
meg.

(7)

Mivel az észak-írországi sertéshúspiaci helyzet gyors
gyakorlati megoldást követel, a legmegfelelőbb eljárás
az lenne, ha a magántárolási támogatás összegét a
Bizottság előre meghatározná.

(8)

Az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához
nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó
közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus
20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a
magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös
szabályait.

(9)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikkének értelmében az előre
rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt
részletes szabályokkal és feltételekkel összhangban kell
nyújtani.

(10)

A rendkívüli körülményekre tekintettel meg kell köve
telni, hogy a tárolandó sertéshústermékek olyan gazdasá
gokból származzanak, amelyek esetében bizonyossággal
kizárható a fertőzött takarmány felhasználása. Szükséges
továbbá előírni, hogy az érintett termékeknek Íror
szágban vagy Észak-Írországban nevelt és Észak-Íror
szágban levágott sertésből készült termékeknek kell
lenniük.

(11)

Az intézkedés könnyebb végrehajtása érdekében a sertés
hústermékeket be kell sorolni a tárolási költségek szintje
szerinti hasonlóságok alapján.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 37. cikkére,
43. cikke a) és d) pontjára és 191. cikkére, összefüggésben
4. cikkével,

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 37. cikke rendelkezik arról,
hogy abban az esetben, ha a hasított sertések közösségi –
a Közösség reprezentatív piacain az egyes tagállamokban
regisztrált és az egyes tagállamok sertésállományának
relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott árak
alapján megállapított – piaci átlagára alacsonyabb, mint
a referenciaár 103 %-a, és várhatóan alacsonyabb is
marad, a Bizottság határozhat magántárolási támogatás
nyújtásáról.

A piaci árak e szint alá estek, és ez a helyzet az adott
szezonális és ciklikus tendenciák alapján várhatóan fenn
marad.

Az írországi és észak-írországi sertéshúspiaci helyzet
különösen kritikus, miután a közelmúltban magas
dioxinszintet állapítottak meg az Írországból származó
sertéshúsban. Az illetékes hatóságok különböző intézke
déseket hoztak a helyzet megoldására.

Több írországi gazdaságba fertőzött takarmány került. A
sertések takarmányadagjának jelentős részét a fertőzött
takarmány alkotta, amelynek következtében az érintett
gazdaságokból származó sertéshús dioxinszintje mege
melkedett. A sertéshúsban talált dioxin magas szintje
miatt, illetve mivel nehéz visszakövetni, hogy az érintett
sertéshús mely gazdaságokból származik, az illetékes
hatóságok úgy döntöttek, hogy elővigyázatossági intézke
désként bevonnak a piacról minden sertéshúst és sertés
hústerméket.

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 223., 2008.8.21., 3. o.

2008.12.23.

(12)

(13)
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A szerződések megkötésére vonatkozó adminisztratív és
ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell
határozni az egyes kérelmezőkre eső minimális termék
mennyiséget.

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szer
ződéses kötelezettségvállalásukat és az intézkedés elérje a
kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.
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3. cikk
Kérelmek benyújtása
(1)
A sertéshústermékeknek az 1. cikk szerinti támogatásra
jogosult kategóriáira vonatkozó magántárolási támogatás iránti
kérelmeket e rendelet hatálybalépésének időpontjától Észak-Íror
szágban lehet benyújtani.

(2)
A kérelmek 90, 120, 150 vagy 180 napos tárolási időtar
tamra vonatkozhatnak.
(14)

A sertéshústermékek kivitele hozzájárul a piaci egyensúly
helyreállításához. Ezért a 826/2008/EK rendelet 28. cikke
(3) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók abban az
esetben, ha a kivitelre szánt termékek esetében a
raktárból való kitárolás következtében a tárolási
időtartam lerövidül. Meg kell állapítani a támogatás emlí
tett cikk szerint alkalmazandó csökkentésének napi
összegét.

(3)
Kérelmet csak a mellékletben szereplő termékkategóriák
egyikére vonatkozóan lehet benyújtani, a kategórián belüli KNkód feltüntetésével.

(4)
Az illetékes hatóságok meghozzák az 1. cikk (1) bekez
désének betartásához szükséges intézkedéseket.
(15)

A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első
albekezdésének alkalmazásában, valamint a piaci
szereplők számára biztosítandó következetesség és egyér
telműség érdekében napban kell kifejezni az említett
albekezdésben szereplő kéthónapos időtartamot.

4. cikk
Minimális mennyiség
A kérelmenkénti minimális mennyiség:

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

a) 10 tonna a kicsontozott termékek esetében;

b) 15 tonna más termékek esetében.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

5. cikk

Alkalmazási kör

Biztosítékok

(1)
A magántárolási támogatást olyan sertéshústermékekre
lehet odaítélni, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

A kérelmekhez mellékelni kell a melléklet 3–6. oszlopában
megállapított támogatási összegek 20 %-ával megegyező
mértékű biztosítékot.

a) legalább az észak-írországi levágást megelőző két hónapban
Írország vagy Észak-Írország területén nevelt sertésből szár
maznak;

6. cikk

b) egészséges, megbízható és piacképes forgalmazási minősé
gűek, valamint olyan gazdaságban tenyésztett sertésből szár
maznak, amely bizonyíthatóan nem használt magas dioxinés poliklórozottbifenil-tartalmú (PCB) fertőzött takarmányt.

Összes mennyiség
A 826/2008/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött
szerződésben szereplő összes termékmennyiség nem haladhatja
meg a 15 000 tonnát.

7. cikk
(2)
A támogatásra jogosult termékkategóriák jegyzékét és a
vonatkozó összegeket a melléklet tartalmazza.

A kivitelre szánt termék kitárolása
(1)
A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első
albekezdésének alkalmazásában legalább 60 napos minimális
raktározási időszaknak el kell telnie.

2. cikk
Alkalmazandó szabályok
Amennyiben e rendelet másként nem
826/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

rendelkezik,

a

(2)
A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése
harmadik albekezdésének alkalmazásában a napi összegeket e
rendelet mellékletének 7. oszlopa tartalmazza.
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8. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

2008.12.23.

2008.12.23.
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MELLÉKLET

Termékkategória

Támogatott termék

A támogatás összege a raktározás időtartama
szerint
(EUR/tonna)

Csökkentés

90 nap

120 nap

150 nap

180 nap

naponta

2

3

4

5

6

7

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék,
sovány dagadó és gerincoszlop nélkül (1)

278

315

352

389

1,24

337

379

421

463

1,41

164

197

230

263

1,09

255

290

325

360

1,17

1

1. kategória
ex 0203 11 10
2. kategória
ex 0203 12 11

Sonka

ex 0203 12 19

Lapocka

ex 0203 19 11

Elülső részek

ex 0203 19 13

Tarja és karaj, a nyaki véggel vagy a nélkül,
vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy a
nélkül (2) (3)

ex 0203 19 55

Comb, lapocka, elülső részek, karaj nyakkal,
nyakhússal vagy azok nélkül, karaj bélszínnel
vagy a nélkül, kicsontozva (4) (5)

3. kategória
ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerinc
oszlopra merőlegesen elvágva

ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerinc
oszlopra merőlegesen elvágva, bőr és bordák
nélkül

4. kategória
ex 0203 19 55

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy
azok nélkül, kicsontozva (6)

(1) A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegy
csont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélküli hasított féltestekre is nyújtható.
(2) A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.
(3) A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.
(4) A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.
(5) A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.
(6) Ugyanaz az előkészítés, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.

