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A BIZOTTSÁG …/... /EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(XXX) 

a sertéshús magántárolásának megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes 

rögzítéséről  

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,  

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 

922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
1
 tanácsi rendelet, és 

különösen annak 18. cikke (2) bekezdése, 20. cikke (c), (k), (l), (m) és (n) pontja, valamint 

223. cikke (3) bekezdése (c) pontja hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre;  
 

Tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes 

támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról 

szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre
2
 és különösen annak 4. cikke (2) 

bekezdésére,  

mivel: 

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 17. cikke első bekezdésének (h) pontja rendelkezik a 

sertéshús magántárolási támogatásának lehetőségéről. 

(2) A rögzített uniós piaci átlagárak több mint 18 egymást követő héten át az 

1308/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdése (f) pontjában rögzített referenciaküszöb 

alatt voltak és jelentős negatív hatást gyakorolnak az árrésekre a sertéságazatban. A 

fennálló nehéz piaci helyzet számos gazdaság pénzügyi stabilitását veszélyezteti. A 

sertéshús piacról történő ideiglenes eltávolítása szükségesnek tűnik a piaci egyensúly 

visszaállítása és az árak emelkedése érdekében. Ezért helyénvaló a sertéshús 

magántárolásának támogatása és a támogatás összegének előzetes rögzítése. 

(3) A 826/2008/EK bizottsági rendelet
3
 közös szabályokat állapított meg a magántárolási 

támogatási rendszerek végrehajtására. 

(4) A 826/2008/EK rendelet 6. cikke értelmében az előzetesen rögzített támogatás az 

említett rendelet III. fejezetében előírt részletes szabályok és feltételek szerint 

nyújtható.   

(5) Az intézkedés kezelésének megkönnyítése érdekében a sertéshús-termékeket 

kategóriákba kell sorolni a tárolási költségszintjük hasonlóságai alapján. 

                                                 
1
 HL L 347, 2013.12.20., 671. o. 

2
 HL L 346, 2013.12.20., 12. o. 

3
  A Bizottság 2008. augusztus 20-i, egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható 

közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 826/2008/EK 

rendelete (HL L 223, 2008.08.21., 3. o.). 
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(6) A szerződések megkötésével kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési munka 

megkönnyítése érdekében  rögzíteni kell az egyes kérelmekbe foglalt minimális 

termékmennyiségeket. 

(7) Rögzíteni kell egy biztosítékot annak biztosítására, hogy a piaci szereplők teljesítsék 

szerződéses kötelezettségeiket, és hogy az intézkedés a kívánt hatást érje el a piacon. 

(8) A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első albekezdésének céljából, 

valamint a piaci szereplők számára következetesség és egyértelműség biztosítása 

érdekében napokban kell kifejezni az ott hivatkozott kéthónapos időszakot.  

(9) A 826/2008/EK rendelet 35. cikke rendelkezik azokról az információkról, amelyekről 

a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot. Helyénvaló konkrét szabályokat 

megállapítani az e rendelet keretében kérelmezett mennyiségekre vonatkozó 

értesítések gyakoriságáról. 

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok 

közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:  

1. cikk 

Tárgy 

1. Ez a rendelet az 1308/2013/EU rendelet 17. cikke első bekezdésének (h) pontjában 

hivatkozott sertéshús magántárolási támogatásáról rendelkezik.  

2. A támogatható termékkategóriák listáját és a vonatkozó összegeket e rendelet 

melléklete határozza meg.  

3. A 826/2008/EK rendelet alkalmazandó, hacsak e rendelet másként nem rendelkezik.  

2. cikk 

A kérelmek benyújtása 

1. [Év/hó/nap]-tól nyújthatók be kérelmek magántárolási támogatásra az 1. cikkben 

hivatkozott támogatható sertéshús-termék kategóriákra.  

2. A kérelmek 90, 120, vagy 150 napos tárolási időszakra vonatkoznak.  

3. Minden egyes kérelem a mellékletben felsorolt termékkategóriák közül csak egyetlen 

egyre vonatkozik, feltüntetve az adott kategórián belüli KN kódot.  

4. Minden egyes kérelem legalább 10 tonna minimális mennyiségre vonatkozik 

kicsontozott termékek esetén és 15 tonnára egyéb termékek esetén.  

3. cikk 

Biztosítékok 

A 826/2008/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdése (i) pontja szerint terméktonnánként 

benyújtandó biztosíték összege az e rendelet mellékletében foglalt táblázat 3., 4. és 5. 

oszlopában meghatározott támogatási összegek 20%-ának felel meg.  

4. cikk 

A kérelmezett mennyiségekre vonatkozó értesítések gyakorisága  
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A tagállamok hetente kétszer értesítik a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyekre 

szerződéskötési kérelmeket nyújtottak be, a következőképpen:  

(a)  minden hétfőn 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) azokról a mennyiségekről, 

amelyekere az előző hét csütörtökön és pénteken nyújtottak be kérelmeket; 

(b)  minden csütörtökön 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) azokról a mennyiségekről, 

amelyekre ugyanazon hét hétfőn, kedden és szerdán nyújtottak be kérelmeket. 

5. 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,  

 a Bizottság részéről 

 az elnök 

 Jean-Claude JUNCKER 
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MELLÉKLET  

 

 Termék-
kategóriák 

 

Támogatásban részesülő termékek  A támogatás összege a tárolás 
időtartama szerint  

(EUR/tonna) 

90 nap 120 nap 150 nap 

1 2 3 4 5 

1. kategória 

ex0203 11 10 

 

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék, 

sovány dagadó és gerincoszlop nélkül (
4
) 

230 243 257 

2. kategória 

ex0203 12 11 

ex0203 12 19 

ex0203 19 11 

ex0203 19 13 

 

 

Sonka 

Lapocka 

Elülső részek 

Tarja és karaj, a nyaki véggel vagy anélkül, vagy 

nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy anélkül 

(
5
)(

6
) 

254 266 278 

3. kategória 

ex0203 19 55 

Comb, lapocka, elülső részek, tarja és karaj a 

nyaki véggel vagy anélkül,  vagy nyakhús külön, 

karaj bélszínnel vagy anélkül, kicsontozva (
2
)(

3
) 

281 293 305 

4. kategória 

ex0203 19 15 

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gericoszlopra 
merőlegesen elvágva 

210 221 233 

5. kategória 

ex0203 19 55 

Oldalas és dagadó,  egészben vagy a 

gericoszlopra merőlegesen elvágva, bőr és 

bordák nélkül 

226 238 254 

6. kategória 

ex0203 19 55 

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy azok 

nélkül, kicsontozva (
7
) 

228 241 254 

 

                                                 
4
 A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, 

szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélküli hasított 
féltestekre is nyújtható. 

5
 A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 

mm-t. 
6
 A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat. 

7
 Ugyanaz az előkészítés, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében. 


