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I
(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A BIZOTTSÁG 778/2006/EK RENDELETE
(2006. május 24.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre
és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali
átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő
szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a
mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján
a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. május 25-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.
a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
megállapításáról szóló, 2006. május 24-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód (1)

0702 00 00

052
204
212
999

79,4
36,2
113,4
76,3

0707 00 05

052
628
999

85,5
151,2
118,4

0709 90 70

052
999

116,5
116,5

0805 10 20

052
204
220
388
624
999

36,5
39,4
38,6
77,6
52,2
48,9

0805 50 10

052
508
528
999

42,5
59,9
56,4
52,9

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,6
122,8
110,3
78,9
82,4
88,5
86,0
95,6
104,9
95,3

Behozatali átalányérték

(1) Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése
„egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 779/2006/EK RENDELETE
(2006. május 24.)
az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló,
488/2005/EK rendelet módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

A 488/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:
tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló,
2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 2005. március 21-i
488/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6.
cikke (5) bekezdésére,

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatóságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

(2)

A Repülésbiztonsági Ügynökség által vállalt, a típusalkalmassági vizsgálat elvégzésével járó összes kiadás és az
általa felszámított költségek eredménye közötti egyensúly
fenntartása érdekében engedélyezni kell a költségtételek
felülvizsgálatát a pénzügyi eredmények és az Ügynökség
előrejelzései alapján.

A költségek kifizetéséhez kapcsolódó és a Repülésbiztonsági Ügynökség, valamint a kérelmezők által alkalmazott
igazgatási eljárások nem lassíthatják a típusalkalmassági
vizsgálati eljárásokat.

(3)

Ezért szükséges a 488/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikkének (1)
bekezdése értelmében felállított bizottság véleményével,

(1) HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1643/2003/EK rendelettel
(HL L 245., 2003.9.29., 7. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 81., 2005.3.30., 7. o.

1. A 2. cikk g) pontja a következőképpen módosul:
„g) »közvetett költségek«: az Ügynökség típusalkalmassági
vizsgálatok elvégzésével járó általános infrastrukturális,
szervezési és igazgatási költségterheinek – a közvetlen
és az egyedi költségek kivételével – megosztása, a szabályozási anyag kidolgozásával járókat is beleértve;”.
2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„12. cikk
(1)
A költségeket a kérelmezőnek kell fizetnie. Azokat
euróban kell felszámítani.
(2)
Egy bizonyítvány vagy engedély kiállításának, fenntartásának vagy módosításának feltétele, hogy – az Ügynökség
és a kérelmező attól eltérő megállapodásának hiányában – a
felszámított költségeket előzetesen maradéktalanul kifizessék.
A fizetés elmaradása esetén az érintett bizonyítványt vagy
engedélyt az Ügynökség visszavonhatja, miután a kérelmezőt
arról hivatalosan figyelmezte.
(3)
Az Ügynökség által alkalmazott költségtáblázatról,
valamint a költségek kifizetésének módjáról a kérelmezőt
kérelmének benyújtásakor tájékoztatni kell.
(4)
Azon típusalkalmassági vizsgálatokra, amelyek
esetében változó részt kell fizetni, az Ügynökség a kérelmezőnek árajánlatot ad. Ezen árajánlatot az Ügynökség módosítja, amennyiben a vizsgálat az eredetileg tervezettnél
egyszerűbbnek és gyorsabban elvégezhetőnek bizonyul,
vagy éppen ellenkezőleg, annak elvégzése összetettebb és
hosszabb időt vesz igénybe, mint amit az Ügynökség ésszerűen előirányozhatott.
(5)
A kiállított bizonyítványok vagy engedélyek fenntartásáért felszámított költségeket az Ügynökség által megállapított és az e bizonyítványok vagy engedélyek tulajdonosaival
közölt ütemterv szerint kell kifizetni. Ezen ütemterv az
Ügynökség által végzett, e bizonyítványok és engedélyek
érvényességének megállapítását szolgáló ellenőrzéseken
alapul.
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(6)
Amennyiben egy előzetes vizsgálatot követően az
Ügynökség egy kérelem elutasításáról határoz, a kérelmező
által kifizetett valamennyi költséget visszafizeti, leszámítva a
kérelem elbírálásával járó igazgatási költségek fedezésére
szolgáló összeget. Ezen összeg a mellékletben szereplő D.
rögzített költségnek felel meg.
(7)
Amennyiben egy típusalkalmassági vizsgálatot az
Ügynökségnek azért kell megszakítania, mert a kérelmező
eszközei nem elégségesek, vagy ez utóbbi nem tesz eleget
vonatkozó kötelezettségeinek, az Ügynökség a munkája
megszakításakor a felszámított költségek teljes összegét
követelheti.”

2006.5.25.

3. A melléklet i., ii., v., vi., x., xii. és xiii. pontja az e rendelet
mellékletével összhangban módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.
A melléklet 3. pontja szerinti táblázatban szereplő éves díjak,
valamint a 4., 5. és 7. pont szerinti táblázatban szereplő felügyeleti díjak az e rendelet hatálybalépését követő első részlet
esedékességétől alkalmazandók.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.
a Bizottság részéről
Jacques BARROT

alelnök

2006.5.25.
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MELLÉKLET
A 488/2005/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:
1. A bevezető rész i. pontja az alábbi negyedik francia bekezdéssel egészül ki:
„— Az Ügynökség által folytatott valamennyi olyan tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásért, amely az
1592/2002/EK rendelet 15. cikkében említett bizonyítványok és engedélyek kiállításához, fenntartásához és
módosításához közvetlenül vagy közvetve szükséges, az e rendelet 2. fejezetének rendelkezéseivel összhangban
kell díjat felszámolni.”
2. Az ii. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„Terméktípus

CS-25

CS-23.A

CS-23.B

CS-29

Megjegyzések

nagy repülőgépek

Rögzített díj
együtthatója

—

jelentős

5

nem jelentős

4

egyszerű tervezésű, nem jelentős

2

a CS-23 1.a.2. cikkben meghatározott légi járművek (ingázó légi jármű)

—

jelentős

5

nem jelentős

4

a CS-23 1.a.1. cikkben meghatározott légi járművek, max. felszálló tömeg
2 000–5 670 kg

—

jelentős

3

nem jelentős

2

nagy forgószárnyas légi járművek

—

jelentős

4

nem jelentős

4

CS-27

kis forgószárnyas légi járművek

CS-E.T.A

legalább 25 000 N felszállási tolóerejű vagy legalább 2 000 kW teljesítményű
turbinamotorok

0,5
—

jelentős

1

nem jelentős

1

CS-E.T.B

25 000 N-nál kisebb felszállási tolóerejű vagy 2 000 kW-nál kisebb teljesítményű turbinamotorok

0,5

CS-E.NT

nem turbinás motorok

0,2

CS-23.C

a CS-23 1.a.1. cikkben meghatározott légi járművek, max. felszálló tömeg
2 000 kg-nál kevesebb

CS-22

vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek

0,2

CS-VLA

nagyon könnyű légi járművek

0,2

CS-VLR

nagyon könnyű légi járművek

0,2

CS-APU

segédhajtómű

0,25

CS-P.A

CS-25 (vagy egyenértékű) bizonyítvánnyal rendelkező légi járművön történő
használatra

0,25

CS-P.B

CS-23, CS-VLA és CS-22 (vagy egyenértékű) bizonyítvánnyal rendelkező légi
járművön történő használatra

0,15

CS-22.J

CS-22 bizonyítvánnyal rendelkező légi járművön történő használatra

0,15

CS-22.H

nem turbinás motorok

0,15

CS-léggömbök

még nem áll rendelkezésre

0,2

CS-léghajók

még nem áll rendelkezésre

0,5”

1
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3. A v. pont a következőképpen módosul:
a) a bevezető részben az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„— Az éves díjat kivetik az ügynökségi típusalkalmassági bizonyítványok, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok és az ETSO-engedélyek minden aktuális birtokosára.”;
b) az első táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„Terméktípus (1)

Típusalkalmassági bizo- Típusalkalmassági bizonyítvány
nyítvány
harmadik államban
EU-tagállamban tervezett
tervezett termékek
termékek
(EUR)
(EUR)

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány
EU-tagállamban tervezett termékek
(EUR)

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány
harmadik államban
tervezett termékek
(EUR)

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló
tömeg 50 tonnánál
nagyobb)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló
tömeg 22 tonna és
50 tonna között)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló
tömeg 22 tonnánál
kisebb)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-léggömbök

300

100

100

100

CS-léghajók

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

(1)

A teherszállító légi járművekre az ugyanazon típusú légi jármű utasszállító változatára vonatkozó díj 0,85-ös együtthatóval
megszorzott értéke alkalmazandó.

2006.5.25.
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EU-tagállamban tervezett Harmadik államban tervezett
alkatrészekre és berendezé- alkatrészekre és berendezésekre szóló engedély
sekre szóló engedély
(EUR)
(EUR)

CS-ETSO.A (A berendezés értéke 20 000 EUR feletti)

2 000

666

CS-ETSO.B (Berendezés értéke 2 000 EUR és 20 000 EUR
közötti)

1 000

333

500

200”

CS-ETSO.A (A berendezés értéke 2 000 EUR alatti)

4. A vi. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

együttható

kevesebb mint 500 001

0,1

500 001–700 000

0,2

700 001–1 200 000

0,5

1 200 001–2 800 000

1

2 800 001–4 200 000

1,5

4 200 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

3

7 000 001–9 800 000

3,5

9 800 001–14 000 000

4,8

14 000 001–50 000 000
50 000 001–140 000 000

7
12,8

140 000 001–250 000 000

18

250 000 001–500 000 000

50

500 000 001–750 000 000

200

750 000 000 felett

600”

5. Az x. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

kevesebb mint 500 001
500 001–700 000
700 001–1 400 000

együttható

0,5
0,75
1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

8,5

42 000 001–70 000 000

9

70 000 001–84 000 000

9,5

84 000 001–105 000 000

10

105 000 000 felett

10,5”
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6. Az xii. pont a következőképpen módosul:
„xii. A 145. és a 147. rész szerinti jóváhagyásokkal egyenértékű jóváhagyások elfogadásának díjai a vonatkozó
kétoldalú megállapodásoknak megfelelően”
7. Az xiii. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

kevesebb mint 500 001
500 001–700 000
700 001–1 400 000

együttható

0,5
0,75
1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

9,5

42 000 001–84 000 000

10

84 000 000 felett

10,5”
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A BIZOTTSÁG 780/2006/EK RENDELETE
(2006. május 24.)
a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és
élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének
módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(3)

Szükséges olyan adalékanyagok meghatározása is,
amelyek felhasználhatók a borpiac közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá nem tartozó gyümölcsborok készítéséhez.

(4)

A 2092/91/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében felállított bizottság
véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről,
valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre
utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második francia
bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

A 2092/91/EGK rendelet 5. cikke (8) bekezdésének értelmében a rendelet VI. mellékletének A. és B. szakaszában
meg kell állapítani az adott cikk (3) bekezdésének c) és d)
pontjában, valamint (5a) bekezdésének d) és e) pontjában
említett összetevők és anyagok kimerítő jegyzékét. Ezen
összetevők és anyagok használatának feltételei pontosíthatók.
A 2092/91/EGK rendeletben foglalt ökológiai állattartásra
és állati termékekre vonatkozó szabályok bevezetésére
hivatkozva szükséges e jegyzékek kiigazítása annak érdekében, hogy felvételre kerüljenek az állati eredetű összetevőket tartalmazó, emberi fogyasztásra szánt termékek
feldolgozásához használt anyagok.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2092/91/EGK rendelet VI. melléklete 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 2007. december 1-jetől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 699/2006/EK rendelettel
(HL L 121., 2006.5.6., 36. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel
(HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
A 2092/91/EGK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „ÁLTALÁNOS ALAPELVEK” címsor alatti szöveg a következőképpen módosul:

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

„Az A., B. és C. szakaszban szerepelnek mindazon összetevők és technológiai segédanyagok, amelyek az alapvetően
egy vagy több növényi és/vagy állati eredetű összetevőből álló, e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja
szerinti élelmiszerek előállításában felhasználhatók, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet (*) hatálya alá tartozó borok
kivételével.

Az ökológiai termelési módra való utalással ellátott állati eredetű termékek, amelyeket a 780/2006/EK bizottsági
rendelet (**) alkalmazása előtt jogszerűen állítottak elő, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.

___________
(*) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
(**) HL L 137., 2006.5.25., 9 o.”

b) A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha egy élelmiszer növényi vagy állati eredetű összetevőkből áll, a 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*)
3. cikkében megállapított szabályokat kell alkalmazni.

A nátrium-nitrit és a kálium-nitrát A.1. alszakaszba történő felvételét 2007. december 31. előtt felül kell vizsgálni
ezen adalékanyagok használatának korlátozása vagy visszavonása érdekében.

___________
(*) HL L 61., 1995.3.18., 1. o.”

2. Az A. szakasz a következőképpen módosul:

a) Az A.1. alszakasz helyébe a következő szöveg lép:

„A.1. Élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat

Kód

E 153

Név

Növényi eredetű
élelmiszerek
előállítása

Növényi szén

Állati eredetű
élelmiszerek
előállítása

X

Különleges feltételek

Hamuval borított kecskesajt
Morbier sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

X

Red Leicester sajt
Double Gloucester sajt
Scottish cheddar sajt
Mimolette sajt

E 170

Kalcium-karbonát

X

X

Nem használható színezékként
vagy a termékek kalciummal
való feldúsításához

2006.5.25.
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Kód

Név

Növényi eredetű
élelmiszerek
előállítása

Állati eredetű
élelmiszerek
előállítása

E 220
vagy

Kén-dioxid

X

X

E 224

Kálium-metabiszulfit

X

X

L 137/11

Különleges feltételek

Gyümölcsborokban (*)
cukor
hozzáadása nélkül (beleértve az
almabort és a körtebort) vagy
mézsörben:
50 mg (a)
A cukor hozzáadásával készült
almaborhoz vagy körteborhoz
vagy
sűrített
gyümölcsléhez
erjesztést követően:
100 mg (a)
(a) minden forrásból elérhető maximális szintek, SO2 mg/l-ben kifejezve
(*) Ebben az összefüggésben a »gyümölcsbor« olyan bor, amely szőlőtől eltérő gyümölcsből készült.

E 250
vagy

Nátrium-nitrit

X

Húsipari termékek (2)

E 252

Kálium-nitrát

X

Az E 250 esetében: az indikatív
beviteli mennyiség NaNO2-ben
kifejezve: 80 mg/kg
Az E 252 esetében: az indikatív
beviteli mennyiség NaNO3-ban
kifejezve: 80 mg/kg
Az E 250 esetében: a maximális
maradványmennyiség NaNO2-ben
kifejezve: 50 mg/kg
Az E 252 esetében: az indikatív
maradványmennyiség NaNO3-ban
kifejezve: 80 mg/kg

E 270

Tejsav

X

X

E 290

Szén-dioxid

X

X

E 296

Almasav

X

E 300

Aszkorbinsav

X

E 301

Nátrium-aszkorbát

E 306

Tokoferol kivonat

E 322

Lecitin

E 325

Nátrium-laktát

E 330

Citromsav

E 331

Nátrium-citrátok

E 333

Kalcium-citrátok

X

E 334

Borkősav (L(+)–)

X

E 335

Nátrium-tartarátok

X

E 336

Kálium-tartarátok

X

X

Húsipari termékek (1)

X

Húsipari termékek nitritekkel vagy
nitrátokkal (1)

X

X

Antioxidáns
olajokhoz

X

X

Tejtermékek (1)

X

Tejalapú és húsipari termékek

X
X

zsírokhoz

és
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Kód

Név

Növényi eredetű
élelmiszerek
előállítása

Állati eredetű
élelmiszerek
előállítása

2006.5.25.

Különleges feltételek

E 341 (i)

Monokalcium-foszfát

X

Élesztőpor önmagától megkelő
liszthez

E 400

Alginsav

X

X

Tejalapú termékek (1)

E 401

Nátrium-alginát

X

X

Tejalapú termékek (1)

E 402

Kálium-alginát

X

X

Tejalapú termékek (1)

E 406

Agar-agar

X

X

Tejalapú és húsipari termékek (1)

E 407

Karragenát

X

X

Tejalapú termékek (1)

E 410

Szentjánoskenyérmag-liszt

X

X

E 412

Guar gumi

X

X

E 414

Gumiarábikum

X

X

E 415

Xantángumi

X

X

E 422

Glicerin

X

E 440 (i)

Pektin

X

X

Tejalapú termékek (1)

E 464

Hidroxi-propil-metil-cellulóz

X

X

Kapszulhéj anyaga

E 500

Nátrium-karbonátok

X

X

„Dulce de leche” (*) és savanyú
vajkrém (1)

Növényi kivonatokhoz

(*) A »Dulce de leche« vagy a
»Confiture de lait« cukrozott,
sűrített tejből készült lágy, zamatos, barna krémet jelöl

E 501

Kálium-karbonátok

X

E 503

Ammónium-karbonátok

X

E 504

Magnézium-karbonátok

X

E 509

Kalcium-klorid

E 516

Kalcium-szulfát

X

Hordozóanyag

E 524

Nátrium-hidroxid

X

A »Laugengebäck« felületi kezelése

E 551

Szilícium-dioxid

X

Fűszernövények és fűszerek összecsomósodása elleni anyag

E 553b

Zsírkő

X

X

E 938

Argon

X

X

E 939

Hélium

X

X

E 941

Nitrogén

X

X

E 948

Oxigén

X

X

X

Tejalvasztás

Húsipari termékek bevonóanyaga

(1) A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.
(2) Ez az adalékanyag csak akkor használható, ha az illetékes hatóságnak kielégítő módon bebizonyították, hogy nem létezik
ugyanolyan egészségügyi garanciákat és/vagy a termék sajátos jellemzőinek fenntartását biztosító technológiai alternatíva.”
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b) Az A.4. alszakasz helyébe a következő szöveg lép:

„A.4. Mikroorganizmus-készítmények
Az élelmiszergyártásban szokásosan használt bármely mikroorganizmus-készítmény, a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) szerinti géntechnológiával módosított mikroorganizmusok kivételével.

___________
(*) HL L 106., 2001.4.17., 1. o.”

c) A következő A.6. alszakasszal egészül ki:

„A.6. Egyes színezékek használata a termékek lebélyegzésére
Abban az esetben, ha a tojáshéjak bélyegzésére színezékeket használnak, a 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) 2. cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

___________
(*) HL L 237., 1994.9.10., 13. o.”

3. A B. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B. SZAKASZ – A 2092/91/EGK RENDELET 5. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK d) PONTJÁBAN ÉS 5. CIKKE
(5a) BEKEZDÉSÉNEK e) PONTJÁBAN EMLÍTETT TECHNOLÓGIAI SEGÉDANYAGOK ÉS EGYÉB, ÖKOLÓGIAI ELJÁRÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ ÖSSZETEVŐK FELDOLGOZÁSA
SORÁN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK
Növényi eredetű
élelmiszerek
előállítása

Állati eredetű
élelmiszerek
előállítása

Különleges feltételek

Víz

X

X

A 98/83/EK tanácsi irányelv (*) szerinti ivóvíz

Kalcium-klorid

X

Kalcium-karbonát

X

Kalcium-hidroxid

X

Kalcium-szulfát

X

Alvasztóanyag

Magnézium-klorid

X

Alvasztóanyag

Kálium-karbonát

X

Szőlő szárítása

Nátrium-karbonát

X

Cukorgyártás

Citromsav

X

Olajgyártás és keményítő hidrolízise

Nátrium-hidroxid

X

Cukorgyártás

Név

Alvasztóanyag

Olajgyártás repceolajból (Brassica spp)
Kénsav

X

Cukorgyártás

Izopropanol (propán-2-ol)

X

A cukor előállításának kristályosítási eljárásában; a 88/344/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek betartásával, a 2006.12.31-éig tartó
időszakban

Szén-dioxid

X

X

Nitrogén

X

X

Etanol

X

X

Oldószer
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Név

Növényi eredetű
élelmiszerek
előállítása

Csersav

X

Ovalbumin

X

Kazein

X

Zselatin

X

Halenyv

X

Növényi olajok

X

Szilícium-dioxid gél vagy kolloid
oldat

X

Aktív szén

X

Zsírkő

X

Bentonit

Állati eredetű
élelmiszerek
előállítása

2006.5.25.

Különleges feltételek

Szűrési segédanyag

X

Kenő, tapadásgátló vagy habosodásgátló anyag

X

X

Kolloid anyag mézsörhöz (1)

Kaolin

X

X

Propolisz (1)

Diatomaföld

X

Perlit

X

Dióhéj

X

Rizsliszt

X

Méhviasz

X

Tapadásgátló anyag

Karnaubaviasz

X

Tapadásgátló anyag

(1) A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.
Mikroorganizmus- és enzimkészítmények:
Minden olyan mikroorganizmus- és enzimkészítmény, amelyet szokásosan az élelmiszergyártás során technológiai segédanyagként
használnak, a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és a 2001/18/EK irányelv szerinti »géntechnológiával módosított
szervezetekből« származó enzimek kivételével.
(*) HL L 330., 1998.12.5., 32. o.”
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A BIZOTTSÁG 781/2006/EK RENDELETE
(2006. május 24.)
bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Szükséges kikötni, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi
rendelet (2) értelmében a tagállamok vámhatóságai által
kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban
lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrában történő
osztályozására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult egy három hónapos időszakon belül
továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódexbizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e
rendelet mellékletében említett áruk osztályozásáról
szóló intézkedések elfogadása.
A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált
Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más
nómenklatúrára vonatkozóan, amely teljesen a Kombinált
Nómenklatúrán alapul, vagy azt adott esetben további
bontással egészíti ki, és amelyet valamely különös közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez
kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazásának
céljából.
Az említett általános szabályok értelmében a melléklet
táblázatának 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban
feltüntetett okok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell osztályozni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált
Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KNkód alá kell osztályozni.
2. cikk
A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében
a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás egy három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.
a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 486/2006/EK rendelettel
(HL L 88., 2006.3.25., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.)
módosított rendelet.
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Árumegnevezés

Árubesorolás KN-kód

Indokok

(1)

(2)

(3)

Kemény kartonból készült doboz, amelynek
különálló fedele van (sarokpántok vagy rögzítők
nélkül), mindkét alkotóelem külső felülete
papírral fedett. A doboz mérete 5,5 cm (hosszúság) × 4,5 cm (szélesség) × 3 cm (magasság). A
fedélen textilből készült díszítő szalag található.

4202 99 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6.
általános értelmezési szabályának rendelkezései, a
48. árucsoporthoz fűzött 2. megjegyzés h)
pontja, valamint a 4202 és 4202 99 00 KNkód megfogalmazása határozza meg.

A dobozba 1 cm vastagságú elmozdítható szintetikus szivacsot helyeztek. A porózus
műanyagból készült szivacs felső felületét
műanyagréteg borítja, amelyen textilpehelyre
emlékeztető bolyhosszövet-utánzat van. Középen,
a szivacson keresztül vágott, félkör alakú metszés
van, amelyet ékszer, pl. gyűrű tartására terveztek.
(ékszertartó)
(Lásd a 637 A + B + C fényképet) (*)

A kartondoboz keménysége mutatja, hogy az
árucikk nem csupán csomagolóanyagként
szolgál, hanem tartós tárolásra is alkalmas. Ezenkívül a szivacs mérete (a dobozba illik, vastagsága), kinézete (bolyhos szövetre emlékeztet) és
mindenekelőtt a metszés megtervezése következtében az áru olyan ékszertartóhoz hasonló
fedeles tartódoboz, amelyet ékszer tárolására
terveztek. Lásd a HR 4202 vtsz.-hez fűzött
magyarázó megjegyzésének hetedik bekezdését.
Ezenkívül az árut papír borítja, ami megfelel a
4202 vtsz. második részében a tartók számára
megállapított követelményeknek.
Figyelembe véve az áru objektív jellemzőit
(kemény karton, a szivacs különleges alakja)
megállapítható, hogy azt egy meghatározott
árucikk, jelen esetben ékszer tárolására tervezték.
Ebből kifolyólag az áru a 4202 vtsz. második
része alá sorolandó, és így a 48. árucsoport 2.
megjegyzése h) pontjának megfelelően nem
tartozik a 48. árucsoportba. Lásd a HR 4819
vtsz. fűzött magyarázó megjegyzés A. része első
bekezdésének első mondatát is.

(*) A képek csupán tájékoztató jellegűek.
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II
(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG
AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG AJÁNLÁSA
59/05/COL
(2005. április 5.)
a takarmányozás 2005. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról
szúrópróbaszerűen
gyűjtött
információ
hasznos
adatokkal szolgálhat a jogszabályok továbbfejlesztését
célzó helyzetértékeléshez. Továbbá egyes takarmány-alapanyagok, mint a gabona és az olajos magvak halmozottan ki vannak téve az aratásból, raktározásból és szállításból eredő mikotoxin-szennyezésnek. Mivel a mikotoxin-koncentráció mértéke évről évre változik, ajánlatos
az egymást követő évek adatainak összegyűjtése valamennyi említett mikotoxin vonatkozásában.

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,
tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és
Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra, és különösen
annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

(3)

A kokcidiosztatikumon és hisztomonosztatikumokon
kívüli antibiotikumok csak 2005. december 31-ig
hozhatók forgalomba és használhatók fel takarmányadalékanyagként. Az antibiotikumok és a kokcidiosztatikumok jelenlétének olyan takarmányokban való kimutatására, amelyekben azok használata nem megengedett,
elvégzett korábbi ellenőrzések eredményei bizonyítják,
hogy a tilalmat továbbra is megszegik. Az ilyen eredmények gyakorisága és a terület érzékenysége igazolják az
ellenőrzések folytatásának jogosságát. Fontos gondoskodni a takarmányokban előforduló állati eredetű alapanyagok korlátozásának hatékony, az idevágó EGT-előírásoknak megfelelő érvényesítéséről.

(4)

Norvégia és Izland jelen ajánlás – takarmány-kiegészítőként nem engedélyezett anyagokra vonatkozó – II.
mellékletének hatálya alá tartozó programokban való
részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás I.
mellékletének II. fejezete alóli, valamint különösen az
EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1a. pontjában hivatkozott jogszabály, a takarmányozási célra
felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alóli
mentességük figyelembevételével.

(5)

Izland jelen ajánlás – állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalomra vonatkozó
– III. mellékletének hatálya alá tartozó programokban
való részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás
I. mellékletének II. fejezete alóli mentességének figyelembevételével.

tekintettel az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével módosított
és az EGT-megállapodáshoz igazított, az EGT-megállapodás I.
mellékletének II. fejezete 31a. pontjában hivatkozott törvényre
(a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó
elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi
irányelv (1)), és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,
mivel:

(1)

(2)

(1)

2004-ben az EFTA-államok meghatároztak egyes problémákat, amelyek megoldása a 2005-ben végrehajtandó
koordinált ellenőrzési program keretében történik.
Bár az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 33.
pontjában hivatkozott módosított jogszabály (a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002.
május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (2)) rögzíti a takarmány maximális aflatoxin B1
tartalmát, más mikotoxinokra, mint például az ochratoxin A, a zearalenon, a deoxinivalenol és a fumonizinek,
nincsenek EGT-előírások. Az e mikotoxinok jelenlétéről

HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.)
módosított irányelv.
(2) HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.
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Ajánlatos biztosítani, hogy a réz és cink nyomelemek
szintje a kevert sertéstakarmányokban ne haladja meg
az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1zq.
pontjában hivatkozott módosított jogszabályban (a
nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról szóló, 2003.
július 25-i 1334/2003/EK bizottsági rendelet (1)) meghatározott maximális szintet. Norvégia jelen ajánlás IV.
mellékletének hatálya alá tartozó programokban való
részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás I.
mellékletének II. fejezete alóli mentességének figyelembevételével.
A jelen ajánlásban szereplő intézkedések összhangban
vannak az EFTA Felügyeleti Hatóságot támogató EFTA
Növényi és állati takarmányok bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐT AJÁNLJA:

1. Ajánlatos, hogy az EFTA-államok a 2005. év folyamán
végrehajtsák a koordinált ellenőrzési programot azzal a
céllal, hogy ellenőrizzék az alábbiakat:
a) a takarmányok mikotoxin-koncentrációját (aflatoxin B1,
ochratoxin A, zearalenon, deoxinivalenol és fumonizinek)
az elemzési módszerek megadásával; a mintavétel során
szúrópróbaszerű és célzott mintavételt egyaránt alkalmazni kell; a célzott mintavétel során olyan alapanyagokat kell megvizsgálni, amelyeknél feltételezhető a
magasabb mikotoxin-koncentráció, pl. gabonafélék,
olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök, az ezekből
készült termékek és melléktermékeik, valamint a hosszan
tárolt, vagy hosszú tengeri úton szállított alapanyagok; az
aflatoxin B1 esetében különös figyelemmel kell lenni a
nem tejelő teheneken kívüli tejelő állatoknak szánt összetett takarmányokra; az ellenőrzés eredményét az I.
mellékletben található minta alapján kell jelenteni;
b) az antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és/vagy hisztomonosztatikumok jelenlétét – függetlenül attól, hogy

(1) HL L 187., 2003.7.26., 11. o.

2006.5.25.

azok bizonyos állatfajok és -kategóriák számára takarmány-kiegészítőként engedélyezettek-e vagy sem - olyan
nem gyógyászati előkeverékekben és összetett takarmányokban, ahol ezek a gyógyszerek nem engedélyezettek;
az ellenőrzéseknek az előkeverékekben és összetett takarmányokban azon gyógyszerekre kell irányulniuk,
amelyek esetében az illetékes hatóság szerint különösen
nagy a tilalom megszegésének valószínűsége; az ellenőrzés eredményét a II. mellékletben található minta
alapján kell jelenteni;
c) az állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalom végrehajtását, a III. mellékletben
foglaltaknak megfelelően;
d) a réz és cink nyomelemek szintjét a sertéseknek szánt
összetett takarmányokban, a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
2. Ajánlatos, hogy az EFTA-államok az 1. bekezdésben előírt
koordinált ellenőrzési program eredményeit külön fejezetként szerepeltessék az ellenőrzési tevékenységről szóló éves
jelentésben, amelyet az EGT-megállapodás I. mellékletének II.
fejezet 31a. pontjában hivatkozott jogszabály (a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek
megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi
irányelv) 22. cikke (2) bekezdésében foglaltak és az összehangolt jelentési minta legújabb változata szerint 2006.
április 1-jéig kell eljuttatni az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 5-én.

EFTA Felügyeleti Hatóság
Niels FENGER

Bernd HAMMERMANN

igazgató

bizottsági testületi tag
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I. MELLÉKLET
Egyes mikotoxinok takarmányokban előforduló koncentrációja (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon,
deoxynivalenol, fumonizinek)
Valamennyi megvizsgált minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés a) pontjában szereplő jelentéshez
Takarmány
Típus

Származási
ország

Mintavétel
(szúrópróbaszerű vagy
célzott)

Mikotoxinok típusa és koncentrációja (μg/kg 12 %-os nedvességtartalmú takarmány
vonatkozásában)
Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

(a) A fumonizinek koncentrációja a B1, B2 és B3 fumonizinek összegéből áll.

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:
— az aflatoxin B1 felső határértékének túllépése esetén foganatosított intézkedéseket;
— az alkalmazott elemzési módszereket;
— a minimális detektálható mennyiséget.

Deoxynivalenol Fumonizinek (a)
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II. MELLÉKLET
Egyes, takarmány-adalékanyagként nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények jelenléte
Egyes antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és egyéb állatgyógyászati készítmények előfordulhatnak adalékanyagként
egyes állatfajtáknak és -kategóriáknak szánt előkeverékekben és összetett takarmányokban az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1a. pontjában hivatkozott jogszabályban (a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003.
szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)) meghatározott követelmények teljesítése esetén.
A nem megengedett állatgyógyászati készítmények takarmányokban való előfordulása a tilalom megszegésének minősül.
Az ellenőrizendő állatgyógyászati készítményeket a következő listából kell kiválasztani:
1. Csak egyes állatfajokra és -kategóriákra engedélyezett, takarmány-adalékanyagnak minősülő állatgyógyászati készítmények:
avilamicin

monenzin-nátrium

decokvinát
diklazuril

narazin
narazin-nikarbazin

flavofoszfolipol

robenidin hidroklorid

halofuginon-hidrobromid
lazalocid A-nátrium

szalinomicin-nátrium
szemduramicin-nátrium

maduramicin-ammónium-alfa
2. Takarmány-adalékanyagként már nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények:
amprólium

nikarbazin

amprólium/ethopabát
arprinocid

nifursol
olaquindox

avoparcin

ronidazol

carbadox
dimetridazol

spiramycin
tetraciklinek

dinitolmid

tilozin-foszfát

ipronidazol
metiklórpindol

virginamicin
cink-bacitracin

metiklórpindol/metil-benzokvát

egyéb mikrobaölő anyagok

3. Gyógyászati anyagok, amelyek sohasem minősültek takarmány-adalékanyagnak:
egyéb anyagok
Valamennyi kifogásolt minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés b) pontjában szereplő jelentéshez
Takarmány típusa (állatfajta és -kategória)

Detektált anyag

Mért
mennyiség

A jogsértés oka (a)

Foganatosított
intézkedés

(a) A nem engedélyezett anyag takarmányban való előfordulásához vezető ok, az illetékes hatóság által végzett ellenőrzés eredményei
alapján.

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:
— az ellenőrzött minták teljes számát;
— a vizsgált anyagok nevét;
— az alkalmazott elemzési módszereket;
— a minimális detektálható mennyiséget.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
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III. MELLÉKLET
Az állati eredetű takarmány-alapanyagok előállításának és használatának korlátozása
Az 1995/53/EK irányelv 3-13. cikkeinek és 15. cikkének sérelme nélkül az EFTA-államok 2005 folyamán koordinált
ellenőrzési programot hajtanak végre annak megállapítására, hogy a tagállamok betartják-e az állati eredetű takarmányalapanyagok előállítására és felhasználására vonatkozó korlátozást.
Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.1.12. pontjában hivatkozott jogszabály IV. mellékletében rögzített,
bizonyos állatok feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozására vonatkozó tilalom (bizonyos fertőző szivacsos
agyvelősorvadás-megbetegedések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2001. május 22-i, 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)) hatékony érvényre juttatásának érdekében az
EFTA-államoknak speciális, célzott ellenőrzéseken alapuló ellenőrzési programot kell kidolgozniuk. A 95/53/EK irányelv
4. cikkével összhangban a fenti ellenőrzési programnak olyan kockázatközpontú stratégián kell alapulnia, amely kiterjed a
takarmány-előállítás valamennyi fázisára és minden olyan létesítményre, amely takarmány előállításával, kezelésével és
adminisztrálásával foglalkozik. Az EFTA-államoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kockázathoz kapcsolódó kritériumok meghatározására. Az egyes kritériumokhoz rendelt súlyoknak arányban kell állniuk a kockázattal. Az egyes
létesítményekben végrehajtott ellenőrzések gyakoriságának és az ellenőrzött minták számának korrelálniuk kell az
adott létesítményekhez rendelt súlyok összegével.
Az ellenőrzési program kidolgozása során a következő, tájékoztató jelleggel felsorolt létesítményeket és kritériumokat kell
figyelembe venni:
Létesítmények

Takarmányüzemek

Kritériumok

Súlyozás

— Kérődző és nem kérődző állatok takarmányozására szánt, szabályozás
révén engedélyezett, feldolgozott állati eredetű fehérjét tartalmazó összetett takarmányokat előállító kettős áramú takarmányüzemek
— Takarmányüzemek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy
jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja
— Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségű magas fehérjetartalmú takarmányt – mint pl. halliszt, szójaliszt, kukoricaglutén-őrlemény
és fehérjekoncentrátumok – importálnak
— Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségben állítanak elő összetett takarmányokat
— Olyan takarmányüzemek, amelyeknél fennáll az üzemi munkafolyamatokból adódó keresztszennyezés veszélye (pl. silók alkalmazása, a termelési útvonalak hatékony szétválasztásának ellenőrzése, az összetevők ellenőrzése, belső laboratóriumok, mintavételi eljárások, stb.)

Határellenőrzési pontok és
közösségi beléptető helyek

— Nagy/kis mennyiségű takarmánybehozatal

Mezőgazdasági üzemek

— Szabályozás révén engedélyezett állati eredetű feldolgozott fehérjét tartalmazó saját keveréket előállító mezőgazdasági üzemek

— Magas fehérjetartalmú takarmányok

— Olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a kérődzők mellett más állatfajokat is tartanak (kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmány
keveredésének veszélye)
— A takarmányt ömlesztett áruként vásárló mezőgazdasági üzemek
Forgalmazók

— Magas fehérjetartalmú takarmányokat kínáló áruházak és az ilyen takarmányok tárolását szolgáló köztes raktárak
— Nagy mennyiségű ömlesztett takarmányok forgalmazói
— Külföldön előállított összetett takarmányok forgalmazói

Mobil takarmánykeverők

— Kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmányokat egyaránt előállító takarmánykeverők
— Takarmánykeverők, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy
jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja
— Magas fehérjetartalmú takarmányt felhasználó takarmánykeverők
— Nagy termelékenységű takarmánykeverők
— Nagyszámú mezőgazdasági üzemet, köztük kérődzőket tartó üzemeket is
ellátó takarmánykeverők

Szállítóeszköz

— Feldolgozott állati fehérjék és takarmányok szállítására használt járművek
— Olyan járművek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg
fennáll a jogsértés gyanúja

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1993/2004/EK rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 12. o.) módosított rendelet.
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Az itt javasolt létesítmények és kritériumok alternatívájaként az EFTA-tagok 2005. március 31. előtt eljuttathatják saját
kockázatértékelésüket az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

A mintavételt célzottan olyan tételekből, ill. folyamatokból kell végrehajtani, amelyeknél a tiltott feldogozott állati
fehérjékkel történő keresztszennyezés előfordulása a legvalószínűbb (pl. az állati fehérjét tartalmazó takarmány szállítása
utáni első olyan tétel, amelyben az adott fehérje nem fordulhat elő, műszaki problémák vagy a gyártósoron végrehajtott
változtatások, az ömlesztett takarmány raktározására szolgáló tartályokon vagy silókon végrehajtott változtatások).

2005-ben az EFTA-államoknak a cukorrépa-pép és az importált takarmány-alapanyagok vizsgálatára kell összpontosítaniuk.

Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája után évente minimum 10
ellenőrzést kell végrehajtani. Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája
után évente minimum 20 hivatalos mintát kell venni. Az alternatív eljárások engedélyezéséig a minták elemzéséhez a
takarmányok hatósági ellenőrzése során az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 31i. pontjában hivatkozott
jogszabályban (a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszer
meghatározásáról szóló 2003/126/EK bizottsági irányelv (1)) foglalt mikroszkopikus meghatározást és becslést kell alkalmazni.
Bármely tiltott állati eredetű alkotórész előfordulása a takarmányban a takarmányozásra vonatkozó tilalom megszegésének
minősül.

Az ellenőrzési programok eredményét a következő űrlapokon kell jelenteni az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

Összefoglaló az állati eredetű takarmányok használatára vonatkozó korlátozások ellenőrzéséről (tiltott
feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozás)
A. Dokumentált ellenőrzések

Szakasz

Takarmány-alapanyagok importja
Takarmány-alapanyagok tárolása
Takarmányüzem
Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő
Takarmány-közvetítő kereskedelem
Szállítóeszköz
Nem kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek
Kérődző állatokat tartó mezőgazdasági
üzemek
Egyéb: ............................................................

(1) HL L 339., 2003.12.24., 78. o.

A feldolgozott állati fehérjék előfordulására
vonatkozó vizsgálatokat tartalmazó ellenőrzések száma

A nem laboratóriumi tesztek, hanem pl.
dokumentum-ellenőrzések során felderített
jogsértések száma
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B. Takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban előforduló feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló mintavétel és vizsgálat

A feldolgozott állati eredetű
fehérjék kimutatására irányuló
hivatalos vizsgálatnak alávetett
minták száma
Létesítmények
Takarmányalapanyag

Összetett takarmányok
kérődzőknek

A kifogásolt minták száma
Szárazföldi állatokból származó
feldolgozott állati fehérje előfordulása

Takarmánynem kérőalapanyag
dzőknek

Összetett takarmányok
kérődzőknek

Halakból származó feldolgozott
állati fehérje előfordulása

Takarmánynem kérőalapanyag
dzőknek

Összetett takarmányok
kérődzőknek

nem kérődzőknek

A behozatal során
Takarmányüzem
Közvetítő kereskedő/
raktár
Szállítóeszköz
Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő
Mezőgazdasági üzem
Egyéb: ..............................

C. A kérődzőknek szánt takarmányból vett, tiltott feldolgozott állati fehérjét tartalmazó minták

A mintavétel hónapja

1
2
3
4
5
…

A szennyezettség típusa, foka és eredete

Foganatosított szankciók
(vagy egyéb intézkedések)

L 137/26
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IV. MELLÉKLET
Valamennyi (megfelelő és kifogásolt), réz és cink kimutatására irányuló minta egyedi eredményei sertéseknek
szánt összetett takarmányokban
Az összetett takarmány
típusa (állatkategória
szerint)

Nyomelemek (réz vagy
cink)

Kimutatott szint (mg/kg
teljes értékű takarmányban

(a) Az illetékes hatóság által elvégzett vizsgálat eredményei alapján.

A határérték túllépésének
Foganatosított intézkedés
oka (a)

2006.5.25.

