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EUROOPA LIIDU TEATAJA
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 318/2003,
19. veebruar 2003,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1274/91, millega kehtestatakse määruse (EMÜ) nr 1907/90
(munade teatavate turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ)
nr 1907/90 munade teatavate turustusnormide kohta, (1)
viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 5/2001, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artikli 20 lõikeid 1 ja 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1274/91, (3) viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 45/2003, (4) nähakse ette
vajalikud sätted turustusnormide rakendamiseks munasektoris.

Artikkel 1
Määrust (EMÜ) nr 1274/91 muudetakse järgmiselt.
1. Artikli 31 lõike 1 punktis a asendatakse sissejuhatav osa
“pakkimiskeskusest väljasaatmisel võib” tekstiga “pakkimiskeskuses, väljasaatmiseks valmis, võib:”;
2. III lisa punkti a kolmas taane asendatakse järgmisega:
“— uiteväljad peavad vastama vähemalt nõukogu direktiivi
1999/74/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 3 alapunkti b alapunkti ii tingimustele, mille kohaselt suurim loomkoormus ei ületa 2 500 kana kasutusala hektari kohta
või ühte kana 4 m2 kohta; kui ühe kana kohta on
10 m2 ja kui kasutatakse rotatsioonisüsteemi ning
kanadel on linnukarja eluaja jooksul võrdne juurdepääs
kogu territooriumile, peab karjaalal alati olema vähemalt 2,5 m2 kana kohta,

(2)

Määruse (EMÜ) nr 1274/91 artikli 31 lõike 1 punkt a
osutab kontrollidele, mis tehakse pakkimiskeskustes
väljastamisvalmis ning kvaliteedi ja kaalu järgi liigitatud
munade osas, ja mitte kontrollidele, mis tehakse pakkimiskeskustest väljaviidavate munade osas. Segaduste või
väärtõlgenduste vältimiseks on seetõttu vaja muuta artikli 31 lõike 1 punkti a praegust sõnastust.

(3)

Selleks et tagada nõuetekohane maaharimine ja vältida
kahjulike haiguste levikut, tuleks munakanade uitevälju
vahetada. Lindudel peaks olema võrdne juurdepääs kogu
karja-alale ja kui kasutatakse ulatuslikku vabapidamissüsteemi, kus ühe kana kohta on arvestatud vähemalt
10 m2, peaks igal linnul olema alati kasutada vähemalt
2,5 m2.

(4)

Seepärast on vastavalt vaja muuta määrust (EMÜ)
nr 1274/91.

Artikkel 2

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

— uiteväljade raadius ei ületa 150 meetrit hoone lähimast
väljumisluugist; kuni 350 meetrine raadius hoone lähimast väljumisluugist on siiski lubatud, kui kogu uiteväljal on ühtlaste vahemaade järel piisav arv kõnealuses
sättes määratletud tähenduses varjualuseid ja jootureid,
varjualuseid peab ühe hektari kohta olema vähemalt 4.”

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 19. veebruar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER
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