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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK
A TANÁCS 700/2007/EK RENDELETE
(2007. június 11.)
a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítéséről
(4)

Az ilyen gyakorlat emellett a fogyasztók számára bizonytalanság forrása lehet, és könnyen megtévesztheti őket.

(5)

A belső piac működésének javítása érdekében a legfeljebb
tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítését
oly módon kell megszervezni, hogy ez az értékesítés
minél átláthatóbbá váljon. Így a kapcsolódó termelést is
jobban meg lehet szervezni. Ehhez pontosan rögzíteni
kell minden tagállam nyelvén a legfeljebb tizenkét
hónapos szarvasmarhák húsának értékesítésekor használandó kereskedelmi megnevezést. Ezáltal megfelelőbb
információk állnak majd a fogyasztók rendelkezésére is.

(6)

Egyes esetekben a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsa védelemben részesül a mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i
510/2006/EK tanácsi rendelet (2) értelmében. Az ilyen
hús oltalom alatt álló jelzéssel vagy megnevezéssel
kerül forgalomba, és emiatt teljes mértékben azonosítható a piaci szereplők és a fogyasztók számára. Következésképp e rendelet rendelkezései nem érinthetik az
oltalom alatt álló jelzéseket és megnevezéseket.

(7)

Több tanulmány is kimutatta, hogy a hús organoleptikus
tulajdonságai – mint például puhasága, íze és színe – a
húst adó állat kora és takarmányozása szerint alakulnak.

(8)

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen gyakorlat megzavarhatja a kereskedelmet, és tisztességtelen versenyfeltételek kialakulásához vezethet, emiatt közvetlen hatással
van a belső piac létrejöttére és működésére.

A Bizottság által 2005-ben szervezett nyilvános felmérés
során a fogyasztók többsége úgy nyilatkozott, hogy a hús
jellemzése szempontjából meghatározónak tartja a húst
adó állat korát és takarmányozását. Az állatok vágási
súlya azonban kevésbé tűnik lényegesnek ebben az összefüggésben.

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL
L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (1) 2. cikkének második albekezdése az első albekezdés b) pontjával összefüggésben előírja, hogy a
marhahús termelésének, feldolgozásának és értékesítésének jobb szervezését elősegítő intézkedésekre vonatkozó általános szabályokat a Tanács fogadja el.

(2)

A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák esetében
használt termelési rendszerek, és az állatok húsának
vágáskor tapasztalt jellemzői tagállamonként gyakran
különbözőek. A Közösség fő fogyasztói piacain a különböző termelési rendszerekből származó húsokat általában
ugyanazzal a kereskedelmi megnevezéssel forgalmazzák.

(3)
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(9)

(10)

(11)
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tásokkal – az 1760/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek
címkézése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2000.
augusztus 25-i 1825/2000/EK bizottsági rendelet (3) 1.
cikkében említett nyilvántartási rendszer alkalmazását.

A legfeljebb tizenkét hónapos állatok esetében alkalmazott termelési rendszer és a felhasznált takarmány típusa
összefügg az állat vágási korával. Az állat vágási korát
könnyebb ellenőrizni, mint azt, hogy mivel takarmányozták. Ennélfogva tehát az állatok vágási korától
függő, különböző kereskedelmi megnevezések használata
várhatóan biztosítja a kívánt átláthatóságot.

Ugyanezen felmérés szerint a fogyasztók többsége úgy
véli, hogy a legfeljebb nyolc hónapos állatok külön kategóriába tartoznak. Ezt a korhatárt a közös agrárpolitika
keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról
szóló,
2003.
szeptember
29-i
1782/2003/EK tanácsi rendelet (1) 130. cikke is felhasználja annak meghatározásához, hogy mely állatok után
jár vágási támogatás. Indokoltnak tűnik tehát e korhatárt
alkalmazni a legfeljebb tizenkét hónapos állatok kategóriájának két alkategóriába való szétválasztásához.

A felmérés során kiderült továbbá, hogy tagállamonként
egy adott kereskedelmi névhez különböző fogyasztói
elvárások kapcsolódhatnak. Ésszerűnek tűnik tehát,
amennyire lehet, figyelembe venni a szokásokat és a
kulturális hagyományokat a kereskedelmi megnevezés
megválasztásakor, ezzel segítve a fogyasztót, hogy elvárásainak megfelelő terméket választhasson.

(12)

Továbbá elő kell írni, hogy a legfeljebb tizenkét hónapos
szarvasmarhák húsát a kategóriájuknak megfelelő betűvel
jelöljék meg.

(13)

Biztosítani kell, hogy azok a piaci szereplők, akik az e
rendeletben előírt megnevezéseket ki szeretnék egészíteni
más, nem kötelező tájékoztatással, ezt megtehessék a
szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek
címkézéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 16. és 17.
cikkében előírt eljárást követve.
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(15)

A tagállamoknak kell kijelölniük az e rendeletben meghatározott feltételek betartásának ellenőrzésében illetékes
hatóságokat, és rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság
biztosítja, – ha kell, helyszíni ellenőrzésekkel –, hogy az
említett feltételeket tiszteletben tartsák.

(16)

A következetesség jegyében rendelkezéseket kell hozni
annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokból behozott húsok megfeleljenek e rendelet követelményeinek. E célból ha az ellenőrzéseket egy független
harmadik szerv végzi, e szervnek biztosítékot kell nyújtania szakértelméről, pártatlanságáról és objektivitásáról.

(17)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet
megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó
szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(18)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban
kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Cél és alkalmazási kör
(1)
E rendelet a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák
húsára vonatkozó, a Közösség területén érvényes értékesítési
feltételeket, különösen a használandó kereskedelmi megnevezéseket határozza meg.

A címkén szereplő információk e rendelet szerinti helyes
használatának biztosítása érdekében a termelés és értékesítés minden szakaszában nyilvántartásba kell venni
azokat az adatokat, amelyek segítségével szavatolható,
hogy ezek az információk megfelelnek a valóságnak.
Ennek céljából lehetővé kell tenni – a szükséges kiigazí-

A rendelet mind a Közösségben termelt, mind a Közösségbe
harmadik országokból behozott, legfeljebb tizenkét hónapos,
2008. július 1-jét követően levágott szarvasmarhákból származó
húsra alkalmazandó.

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 552/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 131., 2007.5.23., 10. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(3) HL L 216., 2000.8.26., 8. o. A 275/2007/EK rendelettel (HL L 76.,
2007.3.16., 12. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL
L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(14)

2007.6.22.
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(2)
Ez a rendelet a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszeréről szóló, 2006. július 24-i 1183/2006/EK
tanácsi rendelet (1) sérelme nélkül alkalmazandó.
(3)
Ez a rendelet nem alkalmazandó olyan szarvasmarhák
húsára, amelyekre 2007. június 29. előtt oltalom alatt álló
eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést jegyeztek be az
510/2006/EK rendeletnek megfelelően.

L 161/3

5. cikk
A címkén kötelezően feltüntetendő információk
(1)
A 2000/13/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése és az
1760/2000/EK rendelet 13., 14. és 15. cikkének sérelme nélkül
a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának címkéjén
a piaci szereplők a termelés és az értékesítés minden szakaszában feltüntetik a következő információkat:

2. cikk
Fogalommeghatározás
E rendelet alkalmazásában „hús”: bármely, legfeljebb tizenkét
hónapos szarvasmarhákból származó, emberi fogyasztásra
szánt hasított test, csontos vagy csont nélküli hús belsőségekkel
vagy ezek nélkül, frissen, fagyasztva vagy mélyhűtve, csomagolva vagy kiszerelve.
3. cikk

a) az állatok vágási korát, esettől függően a következő
formában: „vágási kor: nyolc hónaposig” a legfeljebb nyolc
hónapos állatok esetében, vagy „vágási kor: nyolctól tizenkét
hónaposig” a nyolc hónaposnál idősebb, de legfeljebb
tizenkét hónapos állatok esetében;

b) a kereskedelmi megnevezést e rendelet 4. cikke értelmében.

A szarvasmarhák kategóriákba sorolása a vágóhídon
Vágáskor a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákat a piaci
szereplők a 8. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság
felügyelete alatt az I. mellékletben meghatározott kategóriák
egyikébe sorolják.
4. cikk
Kereskedelmi megnevezések
(1)
A kereskedelmi megnevezés az élelmiszerek címkézésére,
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (2) 5. cikkének (1) bekezdése értelmében az élelmiszer árumegnevezését jelenti.
A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsát a különböző
tagállamokban csak a II. mellékletben szereplő, az egyes tagállamok számára külön-külön megállapított kereskedelmi megnevezéssel vagy megnevezésekkel szabad forgalmazni.
Az első albekezdésben említett megnevezéseket ki lehet egészíteni az adott húsrész vagy belsőség megnevezésével vagy
jelölésével.
(2)
A II. melléklet A. részében szereplő kereskedelmi megnevezések, valamint az ezekből származtatott új megnevezések
kizárólag abban az esetben használhatók, ha az e rendeletben
foglalt valamennyi feltétel teljesül.
Különösen a „veau”, a „telecí”, a „Kalb”, a „μοσχάρι”, a „ternera”, a
„kalv”, a „veal”, a „vitello”, a „vitella”, a „kalf”, a „vitela” és a
„teletina” kifejezés nem használható tizenkét hónapnál idősebb
szarvasmarha húsának kereskedelmi megnevezéseként, illetve
nem szerepelhet ilyen hús címkéjén.
(1) HL L 214., 2006.8.4., 1. o.
(2) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

Az a) ponttól eltérve azonban a termelés és az értékesítés
minden szakaszában, kivéve a végső fogyasztónak való forgalomba hozatalt, a piaci szereplők a vágási kor helyett feltüntethetik a kategóriát jelölő betűt, az e rendelet I. mellékletében
meghatározottak szerint.

(2)
Arra az esetre, ha legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsát a végső fogyasztó számára kiskereskedelmi eladási
helyen előre nem csomagolt formában értékesítik, a tagállamoknak meg kell határozniuk az (1) bekezdésben említett információk jelzésének részletes szabályait.

6. cikk
A címkén feltüntethető információk
A piaci szereplők kiegészíthetik az 5. cikkben említett, kötelezően feltüntetendő információkat az 1760/2000/EK rendelet
16. és 17. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyott, fakultatív információkkal.

7. cikk
Nyilvántartás
A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának termelése
és értékesítése valamennyi szakaszára vonatkozóan a piaci
szereplők az 5. és a 6. cikkben említett, címkén szereplő információk valósághűségének biztosítása érdekében különösen a
következő adatokat veszik nyilvántartásba:
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a) az állatok azonosítási száma és születési ideje, kizárólag a
vágóhíd szintjén;

2007.6.22.

b) az a referenciaszám, amelynek segítségével összekapcsolható
a húst adó állat azonosítója a hús címkéjén szereplő kereskedelmi megnevezéssel, vágási korral és a kategóriát azonosító betűvel;

(2)
Ha egy harmadik országbeli piaci szereplő az (1) bekezdésben említett húst kíván a közösségi piacon forgalomba
hozni, tevékenységét az adott harmadik ország által kijelölt illetékes hatóság, vagy – ennek hiányában – egy független
harmadik szerv ellenőrzésének kell alávetnie. E független
szervnek szavatolnia kell az EN 45011 európai szabvány vagy
az ISO/IEC 65 iránymutatás (Terméktanúsítási rendszereket
működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények)
által megállapított feltételek betartását.

c) azok az időpontok, amikor az állatok vagy húsok beérkeztek
a létesítménybe, illetve amikor ezek távoztak a létesítményből, annak érdekében, hogy szavatolni lehessen az érkezések és távozások közötti összefüggés megállapítását.

A kijelölt illetékes hatóság vagy – adott esetben – a független
harmadik szerv szavatolja e rendelet rendelkezéseinek tiszteletben tartását.

8. cikk
Hatósági ellenőrzések

10. cikk

(1)
A tagállamoknak 2008. július 1-je előtt ki kell jelölniük a
rendelet alkalmazásának ellenőrzése céljából végzett hatósági
ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat, és
erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

Szankciók

(2)
A hatósági ellenőrzéseket az illetékes hatóság a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az
állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek
történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1)
meghatározott általános elveknek megfelelően végzi.

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek
megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok
végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell
lenniük. A tagállamok a szankciókra vonatkozó szabályokról
legkésőbb 2009. július 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot, és
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e szabályokat érintő
minden későbbi módosítást is.

11. cikk
(3)
A Bizottság az illetékes hatóságokkal együtt ellenőrzi,
hogy a tagállamok betartják-e e rendelet rendelkezéseit.

A Bizottság szakértői – szükség esetén – az érintett illetékes
hatóságokkal, és adott esetben a tagállamok szakértőivel együttműködve helyszíni ellenőrzést végeznek e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében.

Minden tagállam, amelynek területén helyszíni ellenőrzésre kerül
sor, a Bizottságnak a feladata teljesítéséhez kért minden szükséges segítséget megad.

9. cikk
Harmadik országokból behozott hús

Végrehajtási intézkedések
(1)
Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
12. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban
kell elfogadni. Ezek az intézkedések különösen a következőkre
vonatkoznak:

a) az I. mellékletben meghatározott, a kategóriát azonosító betű
feltüntetésének gyakorlati módja a használt írásjegyek elhelyezése és mérete tekintetében;

b) a hús harmadik országokból történő, a 9. cikkben említett
behozatala, az e rendelet betartására irányuló ellenőrzések
módja tekintetében.

(1)
Legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákból származó,
harmadik országból behozott hús e rendelet rendelkezéseinek
megfelelően értékesíthető a közösségi piacon.
(1) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)
A II. melléklet B. része a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható.
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12. cikk

14. cikk

A bizottság

Hatálybalépés

(1)
A Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 42. cikke által
létrehozott Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

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

(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.
13. cikk

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

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

Átmeneti intézkedések
A legfeljebb tizenkét hónapos és 2008. július 1-jét megelőzően
levágott szarvasmarhákból származó hús továbbra is forgalomba hozható anélkül, hogy megfelelne e rendelet követelményeinek.

a Tanács részéről
az elnök
H. SEEHOFER
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I. MELLÉKLET
A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák kategóriái
Vágáskor a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákat a következő két kategória egyikébe kell sorolni:
A. V kategória: nyolc hónapos vagy ennél fiatalabb szarvasmarhák
A kategóriát azonosító betű: V;
B. Z kategória: nyolc hónapnál idősebb, de legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák
A kategóriát azonosító betű: Z.
A tagállamokban ezt a besorolást a szarvasmarhák kísérőokmányában, a szarvasmarha-útlevélben szereplő adatok alapján,
vagy ennek hiányában az 1760/2000/EK rendelet 5. cikkében előírt számítógépes adatbázis adatai alapján kell elvégezni.
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II. MELLÉKLET
A 4. cikkben említett kereskedelmi megnevezések jegyzéke
A. A V kategóriába tartozó szarvasmarhák húsára vonatkozóan:
Az eladás helye szerinti ország

Használandó kereskedelmi megnevezés

Belgium

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgária

месо от малки телета

Cseh Köztársaság

telecí

Dánia

lyst kalvekød

Németország

Kalbfleisch

Észtország

vasikaliha

Görögország

μοσχάρι γάλακτος

Spanyolország

ternera blanca, carne de ternera blanca

Franciaország

veau, viande de veau

Írország

veal

Olaszország

vitello, carne di vitello

Ciprus

μοσχάρι γάλακτος

Lettország

teļa gaļa

Litvánia

veršiena

Luxemburg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Magyarország

borjúhús

Málta

vitella

Hollandia

kalfsvlees

Ausztria

Kalbfleisch

Lengyelország

cielęcina

Portugália

vitela

Románia

carne de vițel

Szlovénia

teletina

Szlovákia

teľacie mäso

Finnország

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Svédország

ljust kalvkött

Egyesült Királyság

veal
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B. A Z kategóriába tartozó szarvasmarhák húsára vonatkozóan:
Az eladás helye szerinti ország

Használandó kereskedelmi megnevezés

Belgium

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgária

телешко месо

Cseh Köztársaság

hovězí maso z mladého skotu

Dánia

kalvekød

Németország

Jungrindfleisch

Észtország

noorloomaliha

Görögország

νεαρό μοσχάρι

Spanyolország

ternera, carne de ternera

Franciaország

jeune bovin, viande de jeune bovin

Írország

rosé Veal

Olaszország

vitellone, carne di vitellone

Ciprus

νεαρό μοσχάρι

Lettország

jaunlopa gaļa

Litvánia

jautiena

Luxemburg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Magyarország

növendék marha húsa

Málta

vitellun

Hollandia

rosé kalfsvlees

Ausztria

Jungrindfleisch

Lengyelország

młoda wołowina

Portugália

vitelão

Románia

carne de tineret bovin

Szlovénia

meso težjih telet

Szlovákia

mäso z mladého dobytka

Finnország

vasikanliha / kalvkött

Svédország

kalvkött

Egyesült Királyság

beef
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A BIZOTTSÁG 701/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
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 2007. június 22-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc 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, 2007. június 21-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA
TR
ZZ

31,6
81,1
56,4

0707 00 05

TR
ZZ

148,5
148,5

0709 90 70

TR
ZZ

86,6
86,6

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

53,4
92,6
68,9
58,2
68,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CO
NZ
US
UY
ZA
ZZ

92,0
84,0
102,7
86,0
88,0
90,0
98,0
109,3
78,0
98,5
92,7

0809 10 00

TR
ZZ

201,3
201,3

0809 20 95

TR
US
ZZ

288,0
341,9
315,0

0809 30 10, 0809 30 90

CL
US
ZA
ZZ

101,4
149,4
88,5
113,1

0809 40 05

IL
US
ZZ

164,9
222,0
193,5

(1) Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése
„egyéb származás”.

2007.6.22.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/11

A BIZOTTSÁG 702/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről
szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról
a készletek kimerüléséig kereskedelmi forgalomban
maradhassanak.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(4)

tekintettel az
szervezéséről
2004. április
nösen annak

olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös
és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló,
29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és külö5. cikke (3) bekezdésére,

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak
az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:

1. cikk
A 2568/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

(2)

(3)

A 2568/91/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározza az
olíva- és olívamaradék-olajok fizikai és kémiai jellemzőit,
és e jellemzők értékelésének módszereit. Ezeket a
módszereket, illetve a jellemzőkre vonatkozó határértékeket – a vegyészeti szakértők véleményét figyelembe
véve, és a Nemzetközi Olívaolaj Tanács keretében végzett
munka eredményeivel összhangban – ki kell igazítani.
A szakértők nevezetesen úgy vélték, hogy a 2-gliceril
monopalmitát százalék meghatározása alkalmas az észterezett olajok pontosabb kimutatására. A szűz olívaolajokban található sztigmasztadién határértékének leszállítása szintén elősegíti a szűz, illetve finomított olívaolajok
megfelelőbb szétválasztását.
Az új előírásokhoz való alkalmazkodáshoz és az alkalmazásukat lehetővé tévő eszközök kialakításához szükséges
idő biztosítása, illetve a kereskedelmi ügyletekben előálló
zavarok elkerülése érdekében e rendeletet csak 2008.
január 1-jétől kell alkalmazni. Ugyanezen okokból
rendelkezni kell arról is, hogy a fenti időpontot megelőzően a Közösség területén jogszerűen előállított és címkézett, illetve a Közösségbe jogszerűen importált és szabad
forgalomba bocsátott olívaolajok és olívamaradék-olajok

1. A 2. cikk (1) bekezdésének hatodik francia bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:
„— a 2-gliceril monopalmitát százalékának meghatározása a
VII. melléklet szerinti módszerrel,”.
2. A mellékletek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint
módosulnak.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
Azonban azok a termékek, amelyeket 2008. január 1-je előtt
jogszerűen gyártottak és címkéztek az Európai Közösségben,
illetve jogszerűen hoztak be az Európai Közösségbe és bocsátottak szabad forgalomba, a készletek kimerüléséig forgalomba
hozhatók.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2004.4.30., 97. o.
(2) HL L 248., 1991.9.5., 1. o. A legutóbb az 1989/2003/EK rendelettel
(HL L 295., 2003.11.13., 57. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
A 2568/91/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:
1. Az összefoglalás a következőképpen módosul:
a) a II. melléklet címe helyébe a következő cím lép:
„A szabad zsírsavak meghatározása hideg injektálásos módszerrel”
b) a VII. melléklet címe helyébe a következő cím lép:
„A 2-gliceril monopalmitát százalékának meghatározása”;
2. Az I. melléklet helyébe a következő melléklet lép:

2007.6.22.

≤5

≤ 15

—
≤5
≤ 15

≤ 0,3

≤ 1,0

—
≤ 0,3
≤ 1,0

4. Finomított olívaolaj

5. Finomított olívaolajokból és szűz olívaolajokból álló
kevert olívaolaj

7. Finomított olívamaradék-olaj

8. Olívamaradék-olaj

(1)
(2)
(3)
(4)

> 350

> 350

> 350 (4)

≤ 350

≤ 1,2

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 0,9, ha a palmitinsav % összege
≤ 14 %
≤ 1,0, ha a palmitinsav % összege
> 14 %

≤ 0,9, ha a palmitinsav % összege
≤ 14 %
≤ 1,1, ha a palmitinsav % összege
> 14 %

≤ 0,9, ha a palmitinsav % összege
≤ 14 %
≤ 1,1, ha a palmitinsav % összege
> 14 %

—

—

—

—

—

≤ 0,50

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,6

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

—

—

—

—

—

—

≤ 2,60

≤ 2,50

K232 (*)

≤ 1,70

≤ 2,00

—

≤ 0,90

≤ 1,10

—

≤ 0,25

≤ 0,22

K270 (*)

≤ 0,18

≤ 0,20

—

≤ 0,15

≤ 0,16

—

≤ 0,01

≤ 0,01

DeltaK (*)

—

—

—

—

—

Md > 2,5 (2)

Md ≤ 2,5

Md = 0

—

—

—

—

—

—

Mf > 0

Mf > 0

Organileptikus
Organileptikus
elemzés
elemzés HibaGyümölcsösmedián
ségi medián
(Md) (*)
(Mf) (*)

Kapilláris oszloppal szétválasztható (vagy nem szétválasztható) izomerek összege.
Ahol a hibamedián nem lehet 2,5-nél nagyobb, a gyümölcsösségi medián pedig 0-val egyenlő.
A 300 mg/kg és 350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok lampante olívaolajnak minősülnek, ha a nyílt szénláncú alkohol tartalma nem haladja meg a 350 mg/kg-ot, és az eritrodiol- és uvaoltartalom legfeljebb 3,5 %.
A 300 mg/kg és 350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok nyers olívamaradék-olajnak minősülnek, ha a nyílt szénláncú alkoholok összértéke meghaladja a 350 mg/kg-ot, és az eritrodiol- és uvaoltartalom nagyobb mint 3,5 %.

6. Nyers olívamaradék-olaj

≤ 300 (3)

—

> 2,0

3. Lampante olívaolaj

≤ 0,9, ha a palmitinsav % összege
≤ 14 %
≤ 1,0, ha a palmitinsav % összege
> 14 %

≤ 0,9, ha a palmitinsav % összege
≤ 14 %
≤ 1,0, ha a palmitinsav % összege
> 14 %

2 gliceril monopalmitát
(%)

HPLC és
ECN42
Sztigelméleti
masztaúton számídiének
tott értéke
1
mg/kg ( )
közötti
különbség

HU

≤ 350

≤ 250

≤ 20

≤ 2,0

2. Szűz olívaolaj

≤ 250

≤ 20

Viaszok
mg/kg (**)

≤ 0,8

Savasság Peroxidszám
(%) (*) mEq O2/kg (*)

1. Extra szűz olívaolaj

Katégoria

AZ OLÍVALAJ JELLEMZŐI

„I. MELLÉKLET
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≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

3. Lampante olívaolaj

4. Lampante olívaolaj

5. Kevert olívaolaj

6. Nyers olívamaradék-olaj

7. Finomított olívamaradékolaj

8. Olívamaradék-olaj

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Behénsav
(%)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Lignocerinsav
(%)

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,35

≤ 0,35

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Koleszterin
(%)

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Brasszikaszterin
(%)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Campeszterin
(%)

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

Sztigmaszterin
(%)

Szterinösszetétel

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Bétaszisztoszterin
(%) (2)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Delta-7sztigmaszterin
(%)

≥ 1 600

≥ 1 800

≥ 2 500

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

Szterinek
összege
(mg/kg)

> 4,5

> 4,5

> 4,5 (4)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (3)

≤ 4,5

≤ 4,5

Eritrodiol és
uvaol
(%) (**)

(a) Az eredményeket ugyanannyi tizedesjegy pontossággal kell megadni, mint amennyi az egyes jellemzők esetében meg van adva.
Az utolsó értékes számjegyet fel kell kerekíteni a következő számjegyre, ha az ezt követő, nem értékes számjegy 4-nél nagyobb.
(b) Ha a jellemzői közül bármelyik kívül esik a megállapított határértékeken, az olajat egy másik kategóriába kell sorolni, vagy a tisztaság tekintetében nem megfelelőnek kell minősíteni.
(c) Az olaj minőségével kapcsolatos, csillaggal (*) jelzett jellemzők azt jelentik, hogy:
— a lampante olívaolaj esetében ezeket a határértékeket nem kell egyidejűleg betartani;
— egyéb szűz olívaolajok esetében ezek közül a határértékek közül legalább egynek a be nem tartása a szűz olívaolajok kategóriáján belüli átsorolással jár, bár az olívaolaj továbbra is a szűz olívaolaj kategóriák valamelyikéhez tartozik.
(d) A két csillaggal (**) jelölt jellemzők az olaj minőségére vonatkoznak, és azt jelentik, hogy egyik érintett olívamaradék-olaj esetében sem kell egyidejűleg betartani ezeket a határokat.”

Megjegyzések:

Egyéb zsírsavtartalom (%): palmitin: 7,5–20,0; palmitolein: 0,3–3,5; heptadekán: ≤ 0,3; heptadecen: ≤ 0,3; sztearin: 0,5–5,0; olaj: 55,0–83,0; linolén: 3,5–21,0.
Összesen: Delta-5-23-Sztigmasztadienol+Kleroszterin+Béta-Szitoszterin+Szitosztanol+Delta-5-Avenaszterin+Delta-5-24-Sztigmasztadienol.
A 300 mg/kg és 350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok lampante olívaolajnak minősülnek, ha a nyílt szénláncú alkohol tartalom nem haladja meg a 350 mg/kg-ot, vagy az eritrodiol- és uvaoltartalom legfeljebb 3,5 %.
A 300 mg/kg és 350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok nyers olívamaradék-olajnak minősülnek, ha a nyílt szénláncú alkoholok összértéke meghaladja a 350 mg/kg-ot, és az eritrodiol- és uvaoltartalom nagyobb, mint 3,5 %.

≤ 1,0

≤ 0,05

2. Szűz olívaolaj

≤ 0,6

Eikoszansav
(%)

A
transzA
linol +
transztranszliolajizomerek nolénösszege izomerek
összege
(%)
(%)

HU

(1)
(2)
(3)
(4)

≤ 1,0

≤ 0,05

Linolénsav Arachidsav
(%)
(%)

1. Extra szűz olívaolaj

Katégoria

Mirisztinsav
(%)

Savtartalom (1)
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3. Az 1. függelék a következőképpen módosul:
a) az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„— Savasság

II. melléklet

A szabad zsírsavak
módszerrel”

meghatározása

hideg

injektálásos

b) a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„— A 2-pozíción található telített zsírsavak meghatározása

VII. melléklet A 2-gliceril monopalmitát százalékának meghatározása”;

4. A II. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:
„A SZABAD ZSÍRSAVAK MEGHATÁROZÁSA HIDEG INJEKTÁLÁSOS MÓDSZERREL”;
5. A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET
A VIASZTARTALOM MEGHATÁROZÁSA KAPILLÁRIS GÁZKROMATOGRÁFIÁVAL
1.

CÉL
Ez a módszer az olívaolajok viasztartalmának meghatározására szolgáló eljárást írja le. A viaszok leválasztása a
szénatomok száma alapján történik. A módszer alkalmas a sajtolással és az extrakcióval kinyert olívaolajok
(olívamaradék-olajok) megkülönböztetésére.

2.

ALAPELV
A zsírszerű anyag oszlopkromatográfiás elválasztása, a megfelelő belső standard hozzáadásával, hidratáltszilikagél-oszlopon; a tesztkörülmények között elsőként eluálódott (a trigliceridekénél kisebb polaritású) frakció
leválasztása, majd kapilláris gázkromatográfia segítségével történő analízise.

3.

BERENDEZÉS

3.1.

25 ml-es térfogatú Erlenmeyer-lombik.

3.2.

15,0 mm belső átmérőjű, 30–40 cm hosszú kromatográfiás üvegoszlop csappal.

3.3.

Gázkromatográf kapilláris oszloppal történő használatra, a következőkből álló, közvetlenül az oszlopra történő
injektálásra alkalmas rendszerrel felszerelve:

3.3.1. Termosztatikus kamra az oszlopok számára (oszlopkemence), hőmérséklet-programozott fűtéssel.
3.3.2. Közvetlenül az oszlopba vezetett, hideg befecskendező rendszer.
3.3.3. Láng-ionizációs detektor és konverter erősítő.
3.3.4. Regisztráló-integrátor berendezés a konverter erősítővel (3.3.3.) történő használatra, amelynek a válaszideje nem
haladja meg az egy másodpercet, és változtatható papírsebességű. (Lehetséges olyan informatizált rendszerek
használata is, amelyek alkalmasak a gázkromatográfiai adatok számítógépes feldolgozására.)
3.3.5. Üvegből vagy ömlesztett szilícium-dioxidból készült 8–12 mm hosszúságú, 0,25–0,32 mm belső átmérőjű
kapilláris oszlop, belülről egyenletesen 0,10–0,30 μm rétegvastagságú folyadékfázissal borítva. (a folyadékfázis
a célnak megfelelő, kereskedelmi forgalomban SE–52 vagy SE–54 jelzésű lehet.)
3.4.

10 μl térfogatú mikrofecskendő közvetlenül az oszlopra történő injektáláshoz, keményített tűvel.
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3.5.

Vibráló elektromos keverő.

3.6.

Forgó párologtató.

3.7.

Görgős kemence.

3.8.

Analitikai mérleg, + 0,1 mg-os mérési pontossággal.

3.9.

Szokványos laboratóriumi üvegeszközök.

4.

REAGENSEK

4.1.

60 és 200 μm közötti szemcsenagyságú szilikagél.
A szilikagélt 500 °C-on legalább négy órán keresztül melegíteni kell a kemencében. A kihűlést követően a
felhasznált szilikagél-mennyiséghez képest 2 % vizet kell hozzáadni. Keverje át a keveréket megfelelő módon,
amíg egyenletes masszát kap. Felhasználás előtt legalább 12 órán keresztül tartsa sötét helységben.

4.2.

n-hexán, kromatográfiai minőségű.

4.3.

Etil-éter, kromatográfiai minőségű.

4.4.

n-heptán, kromatográfiai minőségű.

4.5.

Hexános lauril-arachidát standardoldat, 0,1 % (m/V) oldat (belső standard). (Palmitil palmitát vagy mirisztil
sztearát is megfelel.)

4.5.1. Szudán 1 (1-fenilazo-2-naftol).
4.6.

Vivőgáz: hidrogén és hélium, gázkromatográfiai felhasználáshoz megfelelő tisztaságú.

4.7.

Segédgázok:
— hidrogén, gázkromatográfiai felhasználáshoz megfelelő tisztaságú,
— levegő, gázkromatográfiai felhasználáshoz megfelelő tisztaságú.

5.

ELJÁRÁS

5.1.

A kromatográfiás oszlop előkészítése
Szuszpendáljon 15 g szilikagélt (4.1.) az n-hexánban (4.2.), és töltse az oszlopba (3.2.). A teljes ülepedés után
elektromos rázóberendezéssel (3.5.) tömörítse, hogy homogénebb kromatográfiás réteget kapjon. 30 ml nhexánnal mossa át az oszlopot, az esetleges szennyeződések eltávolítása érdekében. Mérjen le pontosan a
mérleggel (3.8.) 500 mg-ot a mintából a 25 ml térfogatú Erlenmeyer-lombikba (3.1.), majd adja hozzá a
megfelelő mennyiségű belső standardot (4.5.), a feltételezett viasztartalomnak megfelelően. Például olívaolaj
esetében 0,1 mg lauril-arachidát oldatot, olívamaradék-olaj esetében 0,25–0,5 mg lauril-arachidát oldatot
adjon hozzá. Az ily módon előkészített mintát 2 x 2 ml n-hexán segítségével vigye fel a kromatográfiás
oszlopra (4.2.).
Hagyja lefutni az oldatot 1 mm-rel az abszorbens felszíne fölé, majd további 70 ml n-hexánnal mossa át az
oszlopot, a természetesen jelen lévő n-alkánok eltávolítása érdekében. Kezdje el a kromatográfiás eluálást, és
gyűjtsön össze 180 ml 99:1 arányú n-hexán-etil-éter elegyet úgy, hogy 10 másodpercenként megközelítőleg 15
csepp folyjon át. A minta eluálását 22 + 4 °C -os szobahőmérsékleten kell elvégezni.
Megjegyzések:
— A 99:1 arányú n-hexán/etil-éter keveréket minden nap frissen kell elkészíteni.
— A viaszok megfelelő eluálódásának vizuális ellenőrzése érdekében a mintaoldathoz hozzáadhat 100μl szudánt, az eluáló
elegy 1 %-a arányában. Mivel a színezőanyag retenciós ideje a viaszok és a trigliceridek között helyezkedik el, amikor a
színezék eléri a kromatográfiás oszlop alját, függessze fel az eluálást, ekkorra ugyanis valamennyi viasz eluálódott.
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Az így kapott frakciót a rotációs bepárlóban (3.6.) párolja szárazra, amíg az oldószer gyakorlatilag teljesen
eltűnik belőle. Az oldószer utolsó 2 ml-ét gyenge nitrogénárammal távolítsa el; majd adjon hozzá 2–4 ml nheptánt.
5.2.

Gázkromatográfiás elemzés

5.2.1. Előzetes műveletek
A kapilláris oszlopot illessze be a gázkromatográfba (3.3) úgy, hogy az oszlop bemenetét az oszlopra szerelt
(»on-column«) rendszerhez, az oszlop kimenetét pedig a detektorhoz csatlakoztassa. Végezze el a gázkromatográfiai rendszer összeszerelésének általános ellenőrzését (gázszerelvények szorossága, a detektor hatékonysága,
a regisztráló rendszer hatékonysága stb.).
Az első alkalommal használt kapilláris oszlopokat kondicionálni kell. Fúvasson át egy kevés vivőgázt a kapilláris
oszlopon, majd kapcsolja be a gázkromatográfiás berendezést. Melegítse fokozatosan addig, amíg körülbelül 4
óra elteltével eléri a 350 °C hőmérsékletet. Ezt a hőmérsékletet tartsa legalább két órán keresztül, majd hozza a
berendezést üzemi körülmények közé (gázáram szabályozása, bontóláng begyújtása, csatlakoztatás az elektronikus íróhoz (3.3.4.), a kapilláris oszlop kemencéje, a detektor hőmérsékletének beállítása stb.) és állítsa be a
jelet az analízis során tervezett legmagasabb szintnél legalább kétszer nagyobb érzékenységre. Az alapvonalnak
lineárisnak kell lennie, illetve mindennemű csúcstól és ingadozástól mentesnek.
A negatív egyenes vonalú drift az oszlop illesztékeinek tökéletlen tömítettségét, míg a pozitív drift az oszlop
nem megfelelő kondicionálását jelzi.
5.2.2. Az üzemi körülmények megválasztása
Általában véve az irányadó üzemi körülmények a következők:
— oszlophőmérséklet:
20 °C/perc
kiindulási
hőmérséklet: 80 °C
(1′)

→

5 °C/perc
240 °C

→

20 °C/perc
325 °C
(6′)

→

340 °C
(10′)

— a detektor hőmérséklete: 350 °C,
— a befecskendezett anyag mennyisége: 1 μl az n-heptánoldatból (2–4 ml),
— vivőgáz: hélium vagy hidrogén, a kiválasztott gáz számára optimális lineáris sebességgel (lásd a függeléket),
— a berendezés érzékenysége: az alábbi körülményeknek megfelelően:
A fenti feltételek az oszlop és a gázkromatográf jellemzőinek megfelelően módosíthatók, hogy a kapott
kromatogramok lehetővé tegyék valamennyi viasz leválasztását, a csúcsok kielégítő felbontásban láthatók
legyenek (lásd az ábrát), miközben a C32 belső standard retenciós ideje 18 ± 3 perc. A viaszok legreprezentatívabb csúcsa a teljes skálaérték minimum 60 %-a legyen.
A csúcsok integrálásához a paramétereket úgy kell beállítani, hogy az lehetővé tegye az érintett csúcsok
területeinek pontos becslését.
Megjegyzés: Tekintettel a magas véghőmérsékletre, pozitív drift előfordulása elfogadható, amely azonban nem haladhatja meg a
teljes skálaérték 10 %-át.

5.3.

Az elemzés végrehajtása
A 10 μl térfogatú mikrofecskendő segítségével szívjon fel 1 μl oldatot; a mikrofecskendő dugattyúját felfelé
mozgatva ürítse ki a tűt. A tűt vezesse be a befecskendező berendezés válaszfalán, majd egy-két másodperc
elmúltával fecskendezze be gyorsan az oldatot, és öt másodperc múlva lassan húzza ki a tűt.
Addig folytassa a rögzítést, ameddig a viaszok teljesen eluálódtak.
Az alapvonalnak minden esetben meg kell felelnie az előírt feltételeknek.
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A csúcsok azonosítása
Az egyes csúcsok azonosítását a retenciós idő alapján és az azonos körülmények között analizált, ismert
retenciós idejű viaszkeverékekkel összehasonlítva végezze.
A szűz olívaolajban található viaszok kromatogramja az ábrán látható.

5.5.

Mennyiségi értékelés
A belső standard és a nyílt szénláncú C40–C46 észterek csúcsainak területét elektronikus integrálással számítsa
ki.
Az egyes észterek mg/kg zsírszerű anyagban kifejezett viasztartalmát a következő képlet segítségével lehet
kiszámítani:
észter; mg=kg ¼

Ax × ms × 1 000
As × m

ahol:
Ax = az egyes észterek csúcsának területe négyzetmilliméterben;
As = a belső standard csúcsának területe négyzetmilliméterben;
ms = a hozzáadott belső standard tömege milligrammban;
m = a meghatározni kívánt minta tömege grammban.
6.

AZ EREDMÉNYEK KIFEJEZÉSE
Jegyezze fel a különböző C40–C46 viasztartalmak összegét mg/kg zsírszerű anyagban megadva (ppm).
Megjegyzés: A meghatározandó összetevők a C40-es és a C46-os észterek közötti tartományban lévő páros szénatomok
csúcsainak felelnek meg, az alábbi ábrán látható olívaolajviasz-kromatogram példájának megfelelően. Ha a C46-os észter
duplán jelenik meg, az azonosítás érdekében tanácsos elvégezni egy olyan olívamaradék-olaj viaszfrakcióinak az analízisét,
amelyen a C46-os csúcs könnyen felismerhető, mivel tisztán kiemelkedik.

Az eredményeket egy tizedesjegy pontosságig kell megadni.
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Ábra
Egy olívaolaj viasztartalmainak kromatogramja (*)

Jelmagyarázat::
I.S.

= Lauril-arachidát

1.

= Diterpén észterek

2 + 2′ = C40 -es észterek
3 + 3′ = C42 -es észterek
4 + 4′ = C44 -es észterek C44
5.

= C46 -os észterek

6.

= Szterinészterek és triterpénes alkohol.

___________
(*) A szterinészterek eluálódása után a kromatográfiás vonalon nem mutatkozhatnak jelentős csúcsok (trigliceridek).

Függelék
A gáz lineáris sebességének meghatározása
Fecskendezzen be 1–3 μ metánt (vagy propánt) a normál üzemi körülményekre beállított gázkromatográfba. Stopperóra segítségével mérje meg a metán vagy propán oszlopon történő átáramlásának idejét, a befecskendezés pillanatától a
csúcs eluálásának pillanatáig (tM).
A lineáris sebességet – cm/s-ben – az L/tM összefüggés adja meg, ahol L az oszlop hosszúsága cm-ben, tM pedig a
stopperórával mért idő másodpercben.”;
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6. A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET
A 2-GLICERIL MONOPALMITÁT SZÁZALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA
1.

CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer a palmitinsav-tartalom meghatározásának analitikus eljárását írja le a trigliceridek 2-pozícióján, a 2-gliceril monopalmitát százalékának értékelésének segítségével.
A módszer a szobahőmérsékletű (20 °C), folyékony növényi olajokra alkalmazható.

2.

ALAPELV
Az előkészítés után az olajminta reakcióba lép a pankreatin-lipázzal: a triglicerid molekula 1- és 3pozícióján végbemenő részleges és specifikus hidrolízis nyomán elválasztódnak a 2-pozíción lévő monogliceridek. A monoglicerid-frakción belül a 2-gliceril monopalmitát százalékát – a szililesedés után –
kapilláris gázkromatográfia segítségével határozzuk meg.

3.

BERENDEZÉS ÉS LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK

3.1.

25 ml térfogatú Erlenmeyer-lombik

3.2.

100, 250 és 300 ml térfogatú főzőpoharak

3.3.

21–23 mm belső átmérőjű, 400 mm hosszú kromatográfiás üvegoszlop összesütött üveglemezzel a
csapnál

3.4.

10, 50, 100 és 200 ml térfogatú kalibrált kémcsövek

3.5.

100 és 250 ml térfogatú gömbölyű fenekű lombik

3.6.

Forgó párologtató

3.7.

10 ml térfogatú, kúpos aljú centrifugakémcső csiszolt üvegdugóval

3.8.

Laboratóriumi centrifuga 10 és 100 ml térfogatú kémcsövekkel

3.9.

A hőmérsékletet 40 °C + 0,5 °C-on tartó termosztát

3.10.

1 és 2 ml térfogatú mérőpipetták

3.11.

1 ml-es fecskendő

3.12.

100 μl-es mikrofecskendő

3.13.

1 000 ml-es tölcsér

3.14.

Gázkromatográf kapilláris oszloppal, az alábbiakból álló, közvetlenül az oszlopra történő injektálásra
alkalmas»on column« rendszerrel, valamint a kiválasztott hőmérsékletet 1 °C pontossággal tartó kemencével felszerelve

3.15.

Közvetlenül az oszlopba vezetett, »on column« hideg befecskendező rendszer

3.16.

Lángionizációs detektor és elektrométer

3.17.

Regisztráló-integrátor berendezés az elektrométerrel történő használatra, amelynek a válaszideje nem
haladja meg az egy másodpercet, és változtatható papírsebességű

3.18.

Üvegből vagy ömlesztett szilícium-dioxidból készült, 8–12 méter hosszúságú, 0,25–0,32 mm belső átmérőjű, 5 % 0,10–0,30 μm rétegvastagságú metil-polisziloxánnal vagy fenil-metil-polisziloxánnal bélelt kapilláris oszlop, amely 370 °C-on használható

3.19.

10 μl-es, legalább 7,5 cm hosszú mikrofecskendő keményített tűvel, közvetlenül az oszlopra történő
injektáláshoz.
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4.

REAGENSEK

4.1.

0,063 és 0,200 mm közötti szemcsenagyságú szilikagél (70/280 mesh), a következőképpen elkészítve:
helyezze a szilikagélt egy porcelán csészébe, 160 °C-os kemencében szárítsa ki 4 órán keresztül, majd
hagyja kihűlni szobahőmérsékleten egy szárítóban. Adjon hozzá a szilikagél súlya 5 %-ának megfelelő
vízmennyiséget a következőképpen: egy 500 ml térfogatú Erlenmeyer-lombikban mérjen le 152 g szilikagélt, adjon hozzá 8 g desztillált vizet, dugaszolja be, majd óvatosan rázza fel, hogy a víz egyenletesen
oszoljon el. Felhasználás előtt hagyja állni legalább 12 óráig.

4.2.

n-hexán (kromatográfiai minőségű)

4.3.

Izopropanol

4.4.

Izopropanol, vízoldat 1/1 (V/V)

4.5.

Pankreatin lipáz. A felhasznált lipáznak 2,0 és 10 lipáz egység/mg lipáztevékenységet kell mutatnia
(Kereskedelmi forgalomban is kaphatók 2 és 10 lipáz egység/enzim mg lipáztevékenységet mutató pankreatin lipázok.)

4.6.

Tris-hidroximetilaminometán-pufferoldat: 1 M vizes oldatát állítsa be pH 8 értékűre koncentrált HCl
(sósav) (1/1 V/V) hozzáadásával (ellenőrizze potenciométerrel)

4.7.

Nátrim-kolát (enzim minőségű), 0,1 %-os vizes oldat (ezt az oldatot az elkészítését követő 2 héten belül
fel kell használni)

4.8.

Kalcium-klorid, 22 %-os vizes oldat

4.9.

Dietil-éter kromatográfiához

4.10.

Kifejlesztőoldat: n-hexán/dietil-éter keverék (87/13) (V/V)

4.11.

Nátrium-hidroxid, (súlyra) 12 %-os oldat

4.12.

Fenolftalein, 1 %-os etanol oldat

4.13.

Vivőgáz: hidrogén vagy hélium, gázkromatográfiai felhasználáshoz megfelelő tisztaságú

4.14.

Segédgázok: hidrogén, minimum 99 %-os, nedvességtől és szerves szennyeződésektől mentes, illetve
levegő, szintén gázkromatográfiai felhasználáshoz megfelelő tisztaságú

4.15.

Szilanizációs reagensek: 9/3/1 (V/V/V) arányú piridin-hexametildiszilizin-trimetilkloroszilán keverék. A
használatra kész oldatok kereskedelmi forgalomban kaphatók; egyéb szilanizációs reagensek is felhasználhatók, mint például N, 0–bis (trimetilszilil) trifluoroacetamid + 1 % trimetilkloroszilán azonos térfogatú
víztelen piridinnel való keveréshez.

4.16.

Referenciaminták: tiszta monogliceridek, vagy olyan monoglicerid-keverékek, amelyeknek ismert, a
mintához hasonló százalékos összetételük van.

5.

ELJÁRÁS

5.1.

A minta előkészítése

5.1.1.

A 3 %-nál kisebb szabad savasságú olajokat nem szükséges semlegesíteni a szilikagéllel elvégzett oszlopkromatográfia előtt. A 3 %-nál nagyobb szabad savasságú olajokat az 5.1.1.1. pontnak megfelelően
semlegesíteni kell.

5.1.1.1.

Töltsön az 1 000 ml-es tölcsérbe (3.13.) 50 g olajat és 200 ml n-hexánt. Adjon hozzá 100 ml izopropanolt, és az olaj 5 %-kal megemelt szabad savasságának megfelelő mennyiségű 12 %-os nátrium-hidroxid
oldatot (4.11.). Egy percen keresztül rázza erőteljesen. Adjon hozzá 100 ml desztillált vizet, majd rázza fel
ismét, ezután hagyja leülepedni.
A leválasztást követően távolítsa el az alsó szappanréteget. Távolítsa el az esetleges többi réteget (nyálka,
oldhatatlan anyag) is. Mossa át a semlegesített olaj hexánoldatát többször 50–60 ml 1/1 (V/V) izopropanol/víz oldatban (4.4.), amíg a fenolftalein rózsaszín árnyalata el nem tűnik.
A hexán nagyobbik részét távolítsa el vákuum alatt végzett bepárlással (használjon például forgó párologtatót), és töltse át az olajat egy 100 ml-es gömbölyű lombikba (3.5.). Szárítsa ki az olajat vákuumban,
amíg az oldószer teljesen el nem távozik.
Az eljárás végén az olaj savasságának 0,5 %-nál alacsonyabbnak kell lennie.
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A fent leírtak szerint előkészített olajból 1,0 g-ot töltsön egy 25 ml térfogatú Erlenmeyer-lombikba (3.1.),
és oldja fel 10 ml kifejlesztőoldatban (4.10.). Hagyja leülepedni az oldatot legalább 15 percen keresztül, a
szilikagéllel végzett oszlop-kromatográfia előtt.
Ha az oldat zavaros, centrifugázza ki, a kromatográfiához szükséges optimális feltételeket teremtve.
(Használatra kész, 500 mg-os SPE szilikagél hüvelyek is felhasználhatók a célra).

5.1.3.

A kromatográfiás oszlop előkészítése
Öntsön az oszlopba (3.3.) megközelítőleg 30 ml kifejlesztőoldatot (4.10.), helyezzen az oszlop alsó felébe
üvegrúd segítségével egy vattadarabot; nyomkodja meg, hogy a levegő távozzon belőle.
Egy főzőpohárban készítsen szuszpenziót, 25 g szilikagélt (4.1.) megközelítőleg 80 ml kifejlesztőoldatban
feloldva, és egy tölcsér segítségével öntse az oszlopba.
Ellenőrizze, hogy az egész szilikagél be lett töltve az oszlopba; mossa át a kifejlesztőoldattal (4.10.), nyissa
ki a csapot, és hagyja, hogy a folyadék szintje érjen fel megközelítőleg 2 mm-rel a szilikagél felső szintje
fölé.

5.1.4.

Oszlopkromatográfia
Egy 25 ml térfogatú Erlenmeyer-lombikban (3.1.) mérjen le pontosan 1,0 g, az 5.1. pontnak megfelelően
előkészített mintát.
Oldja fel a mintát 10 ml kifejlesztőoldatban (4.10.). Az így kapott oldatot öntse az 5.1.3. pontnak
megfelelően előkészített kromatográfiás oszlopba. Kerülje az oszlop felszínének mozgatását.
Nyissa meg a csapot, és hagyja átfolyni a mintaoldatot, amíg az el nem éri a szilikagél szintjét. Fejlessze ki
150 ml kifejlesztőoldattal. Állítsa a térfogatáramot 2 ml/percre (úgy, hogy körülbelül 60–70 perc alatt 150
ml oldat folyjon át az oszlopba).
Az eluátumot fogja fel egy előzetesen lemért, 250 ml térfogatú gömbölyű lombikban. Vákuum alatt
párologtassa el az oldószert, az utolsó nyomokat nitrogénáram segítségével távolítva el.
Mérje le a gömbölyű lombikot, és számítsa ki a kinyert kivonatot.
(Használatra kész SPE szilikagél hüvelyek használata esetén a következőképpen járjon el: Öntsön 1 ml
oldatot (5.1.2.) az előzetesen 3 ml n-hexánnal előkészített hüvelyekbe.)
Az átmosás után fejlessze ki az oldatot 4 ml 9/1 (V/V) arányú n-hexán/dietil-éter keverékkel.
Fogja fel az eluátumot egy 10 ml térfogatú kémcsőben, és párologtassa el nitrogénáram segítségével a
teljes kiszáradásig.
A kiszárított maradékot tegye ki a pankreatin-lipáz hatásának (5.2.). Rendkívül fontos, hogy SPE hüvelyen
való áthaladás előtt, illetve után egyaránt ellenőrizze a zsírsavösszetételt).

5.2.

Hidrolízis pankreatin-lipázzal

5.2.1.

Mérjen a centrifugakémcsőbe 0,1 g, az 5.1. pontnak megfelelően előkészített olajat. Adjon hozzá 2 ml
pufferoldatot (4.6.), 0,5 ml nátrium-kolát-oldatot (4.7.) és 0,2 ml kalcium-klorid-oldatot; minden hozzáadás után alaposan rázza fel a keveréket. Zárja le a kémcsövet a csiszolt dugóval, majd tegye a 40 ± 0,5 °C
hőmérsékleten tartott termosztátba (4.17.).

5.2.2.

Adjon hozzá 20 mg lipázt, rázza fel alaposan (kerülje a dugó benedvesedését), majd tegye a kémcsövet a
termosztátba pontosan 2 percre. Ezután vegye ki, rázza fel erőteljesen pontosan 1 percig, és hagyja
kihűlni.

5.2.3.

Adjon hozzá 1 ml dietil-étert, zárja le a dugóval és erőteljesen rázza fel, majd centrifugálás után az
éteroldatot mikrofecskendő segítségével öntse át egy tiszta és száraz kémcsőbe.

5.3.

A szilanizált származékok és a gázkromatográfia előkészítése

5.3.1.

Egy mikrofecskendő segítségével töltsön 100 μl oldatot (5.2.3.) egy 10 ml térfogatú kúpos fenekű
kémcsőbe.

5.3.2.

Enyhe nitrogénárammal párologtassa el az oldószert, adjon hozzá 200 μl szilanizációs reagenst (4.15.),
dugaszolja be a kémcsövet, és hagyja ülepedni 20 percig.

5.3.3.

A 20 perc leteltével adjon hozzá 1–5 ml n-hexánt (a kromatográfiai körülmények függvényében): az így
kapott oldat készen áll a gázkromatográfiás eljárásra.
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Gázkromatográfia
Az üzemi körülmények a következők:
— az injektor hőmérséklete (oszlopra szerelt »on column« injektor): az oldószer forráspontjánál (68 °C)
alacsonyabb,
— a detektor hőmérséklete: 350 °C,
— az oszlop hőmérséklete: a kemence hőmérsékletének programozása: 1 percig 60 °C, percenként 15 °Ckal emelve 180 °C-ig, majd percenként 5 °C-kal 340 °C-ig, majd 13 percig 340 °C,
— vivőgáz: hidrogén vagy hélium, az 1. ábrán tükröződő felbontáshoz szükséges lineáris sebességre
beállítva. A C54 triglicerid retenciós idejének 40 ± 5 percnek kell lennie (lásd a 2. ábrát). (A fent
leírt üzemi körülmények tájékoztató jellegűek. Minden esetben optimalizálni kell őket a kívánt
felbontás elérése érdekében. A 2-gliceril monopalmitátnak megfelelő csúcs minimális magasságának
a regisztráló berendezés skálája 10 %-ának kell lennie),
— a befecskendezett anyag mennyisége: 0,5–1 μl n-hexán oldat (5 ml) (5.3.3.).

5.4.1.

A csúcsok azonosítása
Az egyes monogliceridek azonosítását a retenciós idők alapján, és az azonos körülmények között analizált
standard monoglicerid-keverékek retenciós idejével összehasonlítva kell elvégezni.

5.4.2.

Mennyiségi értékelés
Az egyes csúcsok területét elektronikus integrálással számítsa ki.

6.

AZ EREDMÉNYEK KIFEJEZÉSE
A gliceril monopalmitát százalékát az ehhez tartozó csúcs területe, illetve az összes monoglicerid csúcsok
területének összege közötti arány alapján számítsa ki (lásd a 2. ábrát), a következő képlet alapján:

Ax
ΣA

× 100

ahol:
Ax = a gliceril monopalmitáthoz tartozó csúcs területe
ΣA = az összes monogliceridcsúcs területének összege
Az eredményt egy tizedesjegy pontosságig kell megadni.
7.

ANALÍZIS JEGYZŐKÖNYV
Az analízis jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
— a fenti módszerre való hivatkozás,
— a minta maradéktalan azonosításához szükséges mindenfajta információ,
— az analízis eredménye,
— a fenti módszertől, akár az érintett felek döntéséből, akár egyéb okból kifolyólag történő mindennemű
eltérés,
— a laboratórium részletes azonosítása, az analízis időpontja és az analízisért felelős személyek aláírása.
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1. ábra
A 20 % észterezett olajjal (100 %) kevert finomított olívaolajra kifejtett lipázhatás nyomán keletkezett szilanizációs reakciótermékek kromatogramja.
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2. ábra
Kromatogram:
(A) nem észterezett olívaolaj, a lipázreakció után; a szilanizáció után; ilyen körülmények között
(8–12 m-es kapilláris oszlop) a viaszfrakció a digliceridfrakcióval egy időben, vagy kevéssel
utána eluálódik.
A lipázreakció után a triglicerid-tartalom nem haladhatja meg a 15 %-ot.

Jelmagyarázat::
1

= Szabad zsírsavak

2

= Monogliceridek

3

= Digliceridek

4

= Trigliceridek

*

= 2-monopalmitin

**

= C54 triglicerid
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Kromatogram:
(B) észterezett olaj a lipázreakció után; a szilanizáció után; ilyen körülmények között (8–12 m-es
kapilláris oszlop) a viaszfrakció a digliceridfrakcióval egy időben, vagy kevéssel utána eluálódik.
A lipázreakció után a triglicerid-tartalom nem haladhatja meg a 15 %-ot.

Jelmagyarázat:

8.

1

= Szabad zsírsavak

2

= Monogliceridek

3

= Digliceridek

4

= Trigliceridek

*

= 2-monopalmitin

**

= C54 triglicerid

MEGJEGYZÉSEK
1. megjegyzés: A LIPÁZ ELKÉSZÍTÉSE
Kielégítő lipázaktivitású lipázok kaphatók kereskedelmi forgalomban, de lehetséges laboratóriumi elkészítésük is a következők szerint:

Hűtsön le 5 kg friss sertés-hasnyálmirigyet 0 °C hőmérsékletre. Távolítsa el a környező szilárd zsiradékot és a kötőszövetet, majd dörzsölje szét egy keverőgépben, hogy pépes folyadékot kapjon. A keverővel keverje össze a pépet 2,5 l
vízmentes acetonnal 4–6 órán keresztül, majd centrifugálja. Extrahálja a maradékot még háromszor, azonos mennyiségű
acetonnal, majd két alkalommal aceton és dietil-éter 1/1 (V/V) keverékével, majd kétszer dietil-éterrel.

Szárítsa a maradékot in vacuo 48 órán keresztül, hogy stabil port kapjon, amely hűtőszekrényben és nedvességtől védve
hosszan tárolható.
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2. megjegyzés: A LIPÁZ AKTIVITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Készítsen olívaolaj-emulziót a következőképpen:
Megfelelő keverőben 10 percen keresztül rázza össze a 165 ml 100 g/l-es gumiarábikum-oldatból, 15 g jégzúzalékból és
20 ml előzetesen semlegesített olívaolajból álló keveréket.
Egy főzőpohárba tegyen 10 ml-t ebből az emulzióból, majd ezután 0,3 ml 0,2 g/ml-es nátrium-kolát oldatot és 20 ml
desztillált vizet.
Tegye a főzőpoharat egy 37 °C hőmérsékleten tartott termosztátba; helyezze bele egy pH-mérő elektródáit és egy
keverőspirált.
Egy büretta segítségével cseppenként adagoljon nátrium-hidroxid-oldatot (0,1 N), amíg a pH-érték 8,3 nem lesz.
Adjon hozzá megfelelő mennyiséget a lipáz vizes szuszpenziójából (0,1 g/ml lipáz). Amint a pH-mérő 8,3-at mutat,
indítsa el a stopperórát, és olyan sebességgel csepegtesse a nátrium-hidroxid-oldatot, hogy a 8,3 pH-érték megmaradjon.
Minden percben olvassa le a felhasznált lúgoldat térfogatát.
A megfigyeléseket rögzítse grafikonon, az időértékeket használva abszcisszaként, az állandó pH-érték fenntartásához
szükséges 0,1 N-es lúgoldat ml-ben kifejezett térfogatát pedig ordinátaként. Lineáris grafikont kell kapnia.
A felhasznált por lipáz egység/mg-ban kifejezett aktivitása a következő képlettel határozható meg:

A ¼

V × N × 100
m

ahol:
A

a lipáz egység/mg-ban kifejezett aktivitása,

V

a percenként felhasznált nátrium-hidroxid-oldat ml-ek száma (a grafikonból kiszámítva),

N

a nátrium-hidroxid-oldat moláris koncentrációja,

m

a lipáz por vizsgált mennyiségének tömege mg-ban.

A lipázegység definíciója a következő: az az enzimmennyiség, amely percenként 10 μ–savekvivalenst szabadít fel.”;

7. A X. A. melléklet 6.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„6.2. A metil-észterek előkészítése a X B. mellékletben leírt B eljárás szerint történik. A 3 %-nál magasabb szabad
savtartalmú zsírszerű anyagokat előzetesen semlegesíteni kell a VII. melléklet 5.1.1. pontjában meghatározott
módszer szerint.”
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A BIZOTTSÁG 703/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyaghatárértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének a dihidrosztreptomicin és a sztreptomicin tekintetében történő
módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

sertések izom- bőr- zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Miután megvizsgálták a dihidrosztreptomicinra
vonatkozó meglévő bejegyzés nyulakra történő kiterjesztésére irányuló kérelmet és figyelembe véve, hogy a fent
említett két hatóanyag biztonsági értékelését eredetileg
együtt végezték a kémiai szerkezetük és a biológiai aktivitásuk terén meglévő hasonlóságok miatt, helyénvalónak
ítélték a sztreptomicinra vonatkozó bejegyzés módosítását annak érdekében, hogy az a nyulak izom-, bőrzsír-, máj- és veseszöveteire is kiterjedjen. Szintén helyénvalónak ítélték, hogy a sztreptomicinnek a szarvasmarhák
és a juhfélék vonatkozásában meglévő bejegyzését a valamennyi kérődző izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, valamint teje vonatkozásában új bejegyzéssel helyettesítsék.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek
megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló,
1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága által megfogalmazott
véleményére,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a
Közösségen belül élelmiszer-előállítás céljából tartott állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel
összhangban értékelni kell.

(2)

A dihidrosztreptomicin hatóanyag valamennyi kérődző
izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, valamint teje és a
sertések izom-, bőr- zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Miután megvizsgálták a dihidrosztreptomicinra
vonatkozó meglévő bejegyzés nyulakra történő kiterjesztésére irányuló kérelmet, helyénvalónak ítélték a dihidrosztreptomicinre vonatkozó bejegyzés módosítását
annak érdekében, hogy az a nyulakra is kiterjedjen.

(4)

A 2377/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Kellő időtartamot kell biztosítani ennek a rendeletnek az
alkalmazhatóságát megelőzően arra, hogy a tagállamok
elvégezhessék azokat a kiigazításokat, amelyekre ennek
a rendeletnek a fényében szükség lehet az érintett állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalára az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló,
2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (2) megfelelően kiadott engedélyeket
illetően, ennek a rendeletnek a rendelkezéseit figyelembe
véve.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A sztreptomicin hatóanyag a szarvasmarhák és a juhfélék
izom-, zsír-, máj- és veseszövetei, valamint teje és a

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

(1) HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a 287/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 13. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel
(HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

(3)
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2007. augusztus 21-től kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

Dihidrosztreptomicin

Sztreptomicin

Sztreptomicin

Markermaradvány

„Dihidrosztreptomicin

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Antibiotikumok

1.2.

1.2.10. Aminoglikozidok

Fertőzések elleni anyagok

1.

Nyulak

Sertések

Minden kérődző

Nyulak

Vese”

Zsír

500 μg/kg

Máj

Izom

500 μg/kg
500 μg/kg

Vese

1 000 μg/kg

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1 000 μg/kg

Bőr + zsír
Máj

Izom

500 μg/kg
500 μg/kg

Tej

200 μg/kg

500 μg/kg

Vese

Zsír

500 μg/kg

Máj

Izom

500 μg/kg
500 μg/kg

Vese

1 000 μg/kg

Máj

500 μg/kg

Zsír
1 000 μg/kg

Izom

Bőr + zsír

500 μg/kg

Izom

500 μg/kg
500 μg/kg

500 μg/kg

Tej

200 μg/kg

Vese

Vese

1 000 μg/kg

Máj

Máj

500 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Izom

500 μg/kg

Célszövetek

500 μg/kg

MRL-ek

HU

Sertések

Minden kérődző

Állatfajok

Az I. mellékletben (azon farmakológiai hatóanyagok listája, amelyek esetében a maximális maradékanyag-határértékeket rögzítették) a következő anyagokra vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:

MELLÉKLET
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A BIZOTTSÁG 704/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás
tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok
megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról
2006/2007-es tanév júliusban ér véget. Ezért indokolt
kiterjeszteni az említett rendelkezést a 2006/2007-es
tanévre.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére és 47. cikke második francia bekezdésére,

(4)

A 2707/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése
rögzíti a tanulók tejtermékekkel való ellátásához nyújtandó támogatási összegeket a 2006. július 1-jétől
2007. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan.
Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a nemzeti közigazgatási szervek és az iskolatej-program végrehajtásával
megbízott szervek számára a támogatási kifizetések
folyósítása, a 2707/2000/EK bizottsági rendelet (2) átmeneti intézkedést vezetett be arra az esetre, ha a
2005/2006-os tanév végén a támogatási mértékben
változás következne be.
A támogatás mértékének változása miatt továbbra is
nehézségekkel szembesülnek a támogatási kifizetések
folyósítása során azok a tagállamok, amelyekben a

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2707/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének második
albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A 2006/2007-es tanévre vonatkozóan azonban a június első
napján hatályos támogatási mérték alkalmazható július
hónapra is abban az esetben, ha a tagállamban a tanév
júliusban ér véget.”
2. cikk
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, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 311., 2000.12.12., 37. o. A legutóbb a 943/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 9. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 705/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
a feldolgozásra szánt körte támogatásának meghatározásáról a 2007/2008-as kereskedelmi
kampányra vonatkozóan
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i
2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke
(1) bekezdésére,
mivel:

1. cikk
A 2007/2008-as kereskedelmi kampányra vonatkozóan, a
2201/96/EK rendelet 2. cikke értelmében a körtére adható
támogatás összege:
— 161,70 EUR/tonna Csehországban,

(1)

(2)

A feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási
rendszerére vonatkozóan a 2201/96/EK tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003.
augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3.
cikke (3) bekezdésének c) pontja rendelkezik a feldolgozásra szánt körtére vonatkozó támogatási összeg
Bizottság általi kihirdetéséről, amelynek legkésőbb június
15-én meg kell történnie.
A támogatási rendszer keretében, az elmúlt három
kampány folyamán feldolgozott körte mennyiségének
átlaga 6 511 tonnával magasabb, mint a közösségi
küszöbérték.

— 51,05 EUR/tonna Görögországban,
— 161,70 EUR/tonna Spanyolországban,
— 161,70 EUR/tonna Franciaországban,
— 154,00 EUR/tonna Olaszországban,
— 161,70 EUR/tonna Magyarországon,
— 9,46 EUR/tonna Hollandiában,
— 161,70 EUR/tonna Ausztriában,

(3)

Következésképpen azoknak a tagállamoknak az estében,
melyek túllépték a rájuk vonatkozó feldolgozási küszöbértéket, a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2)
bekezdésben meghatározott szinthez viszonyítva módosítani kell a 2007/2008-as kampányban feldolgozásra
szánt körtére adott támogatás összegét, az említett rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

— 161,70 EUR/tonna Portugáliában.
2. cikk
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, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb az 1663/2005/EK rendelettel (HL L 267., 2005.10.12., 22. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes
légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai
Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a járművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról szóló és a 70/156/EGK tanácsi irányelvet módosító
2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 7. cikkének (1) preambulumbekezdésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy
Ez a rendelet a 2006/40/EK irányelv 4. és 5. cikkének végrehajtására határoz meg bizonyos intézkedéseket.
2. cikk
Fogalommeghatározások
Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

mivel:

(1)

A 2006/40/EK irányelv egyike a 70/156/EGK tanácsi
irányelv (2) által megállapított EK-típus-jóváhagyási eljárás
szerinti különirányelveknek.

(2)

A 2006/40/EK irányelv előírja, hogy azokat a járműveket,
amelyek légkondicionáló rendszerét úgy tervezték, hogy
150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat
tartalmazzanak, típusvizsgálatnak kell alávetni a légkondicionáló rendszereik kibocsátásainak vonatkozásában.
Az irányelv meghatározza ezen rendszerek szivárgási
veszteségeinek határértékeit is. Ezért ezen gázok szivárgási veszteségeinek mérésére harmonizált vizsgálati eljárást kell kidolgozni, és el kell fogadni a 2006/40/EK
irányelv végrehajtásához szükséges műszaki rendelkezéseket.

(3)

A 2006/40/EK irányelv egy bizonyos időponttól kezdve
megtiltja 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott
gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerrel felszerelt
új járművek piaci értékesítését. Jelenleg a HFC-134a a
mobil légkondicionáló rendszerekben hűtőközegként
használt, 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező egyetlen ismert fluorozott gáz. Ezért a
szivárgásvizsgálatot a szóban forgó gázra kell kidolgozni.

1. „jármű típusa a légkondicionáló rendszer kibocsátásainak
vonatkozásában”: a járművek azon csoportja, amely a
légkondicionáló rendszerben alkalmazott hűtőfolyadék vagy
a többi fő jellemző, vagy az – egyszeres vagy kétszeres –
elpárologtató rendszer tekintetében megegyezik;
2. „légkondicionáló rendszer típusa”: a légkondicionáló rendszerek azon csoportja, amely sem gyártója kereskedelmi
nevében vagy védjegyében, sem pedig a benne található
szivárgásveszélyes alkatrész tekintetében ugyanaz;
3. „szivárgásveszélyes alkatrész”: a légkondicionáló rendszer
alábbi részeinek bármelyike vagy ezen alkatrészek együttese:
a) tömlő, a csatlakozásokat is beleértve;
b) egyedi csatlakozások (függetlenül attól, hogy külső/belső
menetes-e);
c) szelepek, kapcsolók és érzékelők;
d) expanziós szelepek csatlakozásokkal;
e) elpárologtató, külső csatlakozásokkal;
f) kompresszor csatlakozásokkal;

(4)

Az ezen rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással
foglalkozó bizottság véleményével,

g) kondenzátor beépített cserélhető szárítószűrővel;
h) fogadótartály/szárítószűrő csatlakozásokkal;

(1) HL L 161., 2006.6.14., 12. o.
(2) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

i) gyűjtőedény csatlakozásokkal;
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4. „szivárgásveszélyes alkatrész típusa”: a szivárgásveszélyes
elemek azon csoportja, amely sem gyártója kereskedelmi
nevében vagy védjegyében, sem pedig a fő feladata tekintetében ugyanaz.

A különböző anyagokból készült szivárgásveszélyes elemeket
vagy a különböző szivárgásveszélyes elemek kombinációit
azonos típusú (az első bekezdés 4. pontja szerint) szivárgásveszélyes elemeknek kell tekinteni, feltéve hogy nem növelik a
szivárgási sebességet.

2007.6.22.

A tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot egy szivárgásveszélyes elem vagy légkondicionáló rendszer más típusára.

(4)
A (3) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóságnak
az I. melléklet 2. részében meghatározott mintával összhangban
kell kiállítania az alkatrész EK-típus-jóváhagyási bizonyítványát.

5. cikk
EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel

3. cikk
Alkatrészek EK-típusjóváhagyása
A tagállamok a légkondicionáló rendszerekből származó kibocsátásokra való hivatkozással nem tagadhatják meg a szivárgásveszélyes elem vagy a légkondicionáló rendszer típusának EKalkatrész-típusjóváhagyását, amennyiben az megfelel ezen rendelet előírásainak.

4. cikk
Az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó adminisztratív
rendelkezések
(1)
A gyártó vagy képviselője a jóváhagyó hatósághoz
benyújtja egy szivárgásveszélyes elem vagy légkondicionáló
rendszer típusára vonatkozó EK-típus-jóváhagyási kérelmét.

A kérelmet az I. melléklet 1. részében található adatszolgáltató
űrlapmintával összhangban kell kiállítani.

(2)
A gyártónak vagy képviselőjének a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálathoz jóváhagyásra
be kell mutatnia a szivárgásveszélyes alkatrészt vagy a légkondicionáló rendszert.

Erre a legnagyobb szivárgási veszteségű mintát (a továbbiakban:
az „elképzelhető legrosszabb esetet képviselő mintapéldányt”)
kell használni.

Minden szivárgásveszélyes elemen vagy légkondicionáló rendszeren, amely megfelel egy olyan típusnak, amelyre a rendelet
alapján már megadták az alkatrész EK-típusjóváhagyását, az I.
melléklet 3. részében meghatározott típus-jóváhagyási jelet kell
elhelyezni.

6. cikk
Járműveknek a légkondicionáló rendszer kibocsátásai
tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó
adminisztratív rendelkezések
(1)
A gyártónak vagy képviselőjének a jóváhagyó hatósághoz
be kell nyújtania a járműnek a légkondicionáló rendszerből
származó kibocsátások tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmét.

A kérelmet az I. melléklet 4. részében található adatszolgáltató
űrlapmintával összhangban kell bemutatni.

(2)
A gyártónak vagy képviselőjének teljes körű járművizsgálat esetén a kérelemmel együtt a jóváhagyandó legproblémásabb teljes járműtípust is rendelkezésre kell bocsátania, alkatrészek vizsgálata esetén pedig a szóban forgó szivárgásveszélyes
alkatrészek vagy a légkondicionáló berendezés típus-jóváhagyási
bizonyítványát is be kell nyújtania.

(3)
Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, a
70/156/EGK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban meg kell adni az EK-típusjóváhagyást, és ki kell adni a típus-jóváhagyási számot.

A tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot egy másik járműtípushoz.
(3)
Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, a
70/156/EGK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszerrel összhangban meg kell adni az alkatrész EKtípusjóváhagyását, és ki kell adni az alkatrész típus-jóváhagyási
számát.

(4)
A (3) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóságnak
az I. melléklet 5. részében meghatározott mintával összhangban
kell kiállítania az alkatrész EK-típusjóváhagyását.
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7. cikk
Harmonizált szivárgásészlelési vizsgálat
A harmonizált szivárgásészlelési vizsgálatot, amelynek során megvizsgálják, hogy a 2006/40/EK irányelv 5.
cikkének (2) és (3) bekezdésében említett megengedett legnagyobb szivárgási határértékeket nem lépték-e
túl, a rendelet II. melléklete tartalmazza.
8. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2008. január 5-től kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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A mellékletek felsorolása
I. melléklet Az EK-típus-jóváhagyási eljárásban használt dokumentumok
1. rész: Tájékoztató dokumentum – Alkatrész EK-típusjóváhagyása
2. rész: EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány (alkatrész)
3. rész: EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel
4. rész: Tájékoztató okmány – Jármű EK-típusjóváhagyása
5. rész: EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány (jármű)
II. melléklet A légkondicionáló rendszerek szivárgásainak megállapítására vonatkozó műszaki előírások
Függelék: A szivárgás vizsgálatára szolgáló berendezések kalibrálása
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I. MELLÉKLET
AZ EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLT DOKUMENTUMOK
1. RÉSZ
MINTA
Légkondicionáló rendszer vagy annak alkatrésze EK-típusjóváhagyására (alkatrész) vonatkozó … számú
tájékoztató okmány
Az alábbi adatokat kell – értelemszerűen – tartalomjegyzékkel ellátott három példányban benyújtani. A rajzokat megfelelő
méretarányban és részletezettséggel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleg
mellékelt fényképeknek megfelelő részletességűeknek kell lenniük.
Ha az alkatrészek elektronikus vezérlésűek, rendelkezésre kell bocsátani a teljesítményükre vonatkozó adatokat.
0.

ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Gyártmány (a gyártó cégneve): ..........................................................................................................................................................

0.2.

Típus: .........................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Kereskedelemben használt név (nevek), ha van(nak): ................................................................................................................

0.2.2.

Az elem anyaga: ....................................................................................................................................................................................

0.2.3.

Az elem rajza vagy vázlata: ...............................................................................................................................................................

0.2.4.

Az elem hivatkozási száma vagy alkatrészszáma: ......................................................................................................................

0.5.

A gyártó neve és címe: .......................................................................................................................................................................

0.7.

Az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja: .......................................................................................................

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe: .......................................................................................................................................................

9.

FELÉPÍTMÉNY

9.10.8. A szivárgásveszélyes elem/légkondicionáló rendszer szivárgása g/évben megadva (amennyiben a gyártó vizsgálta
be) (1):

(1) A nem kívánt rész törlendő. Csak akkor kell kitölteni, ha az elemet/rendszert 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gáz használatára tervezték.
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2. RÉSZ
MINTA
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY
(legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))
HIVATALI BÉLYEGZŐ
Értesítés
— típusjóváhagyásról
— típusjóváhagyás meghosszabbításáról (1)
— típusjóváhagyás elutasításáról (1)
— típusjóváhagyás visszavonásáról (1)
a járműtípus/alkatrész/önálló műszaki egység (1) vonatkozásában, a legutóbb a 706/2007/EK rendelettel (1) módosított
2006/40/EK irányelv szerint.
Típus-jóváhagyási szám: ......................................................................................................................................................................................
A meghosszabbítás indoka: ...............................................................................................................................................................................
I. SZAKASZ
0.1.

Gyártmány (a gyártó cég neve): ..........................................................................................................................................................

0.2.

Típus: ...........................................................................................................................................................................................................

0.2.1. Kereskedelemben használt név (nevek), ha van(nak): ...................................................................................................................
0.3.

A típusazonosítás módja, ha a jármű/alkatrész/önálló műszaki egység ilyen jelöléssel van ellátva (1): .......................

0.5.

A gyártó neve és címe: ..........................................................................................................................................................................

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja: ...........

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe: ..........................................................................................................................................................
II. SZAKASZ

1.

Esetleges kiegészítő adatok: (lásd a Kiegészítést)

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...................................................................................................................

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: ......................................................................................................................................................

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ........................................................................................................................................................

5.

(Esetleges) megjegyzések: (lásd a Kiegészítést)

6.

Hely: .............................................................................................................................................................................................................

7.

Dátum: .........................................................................................................................................................................................................

8.

Aláírás: .........................................................................................................................................................................................................

9.

A jóváhagyó hatóságnál kívánságra hozzáférhető dokumentációk jegyzéke mellékelve van.

Kiegészítés
a … sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz
légkondicionáló rendszernek vagy szivárgásveszélyes elemnek a 2006/40/EK irányelv szerinti típusjóváhagyására
vonatkozóan
1.

Kiegészítő információ

1.1. A rendszer vagy a szivárgásveszélyes elem rövid leírása: ...............................................................................................................
1.2. Éves szivárgás g/év (2)-ben megadva: .....................................................................................................................................................
1.3. Megjegyzések (mind a bal-, mind a jobbkormányos járművekre érvényes) .............................................................................
(1) A nem kívánt rész törlendő.
(2) Csak akkor kell kitölteni, ha a rendszert 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gáz használatára tervezték.
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3. RÉSZ
EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL
1.

ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel a következőkből áll:

1.1.1. egy négyszögből, amelyben kis „e” betű van, amelyet annak a tagállamnak a jelzőszáma vagy jelző betűje követ,
amelyik az alkatrészre az EK-típusjóváhagyást megadta:
1 – Németország
2 – Franciaország
3 – Olaszország
4 – Hollandia
5 – Svédország
6 – Belgium
7 – Magyarország
8 – Cseh Köztársaság
9 – Spanyolország
11 – Egyesült Királyság
12 – Ausztria
13 – Luxemburg
17 – Finnország
18 – Dánia
19 – Románia
20 – Lengyelország
21 – Portugália
23 – Görögország
24 – Írország
26 – Szlovénia
27 – Szlovákia
29 – Észtország
32 – Lettország
34 – Bulgária
36 – Litvánia
49 – Ciprus
50 – Málta;
1.1.2. a négyszög közelében a típus-jóváhagyási számnak a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének 4. szakaszában
említett „alap jóváhagyási száma”, amely előtt az EK-típusjóváhagyás megadásának napján a 2006/40/EK irányelv
vagy ezen rendelet legfrissebb fő műszaki módosításához hozzárendelt sorszámot jelölő két számjegy áll. Ezen
rendelet tekintetében ez a szám a 00.

L 161/39

HU

L 161/40

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1.2.

A EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie.

2.

AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL MINTÁJA

Ahol a ≥ 8 mm, de legalább 2,5 mm, ha a 8 mm-es méret nem alkalmazható.
A fenti alkatrész-típusjóváhagyási jel azt mutatja, hogy a szóban forgó alkatrészt Németországban (e1) hagyták jóvá
2439-es jóváhagyási számon. Az első két számjegy (00) azt jelzi, hogy az alkatrészt e szerint a rendelet szerint
hagyták jóvá.
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4. RÉSZ
MINTA
Járműveknek a légkondicionáló rendszer kibocsátásai tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó ...
sz. tájékoztató okmány
Az alábbi adatokat kell – értelemszerűen – tartalomjegyzékkel ellátott három példányban benyújtani. A rajzokat megfelelő
méretarányban és részletezettséggel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleg
mellékelt fényképeknek megfelelő részletességűeknek kell lenniük.
Ha az alkatrészek elektronikus vezérlésűek, rendelkezésre kell bocsátani a teljesítményükre vonatkozó adatokat.
0.

ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Gyártmány (a gyártó cégneve): ..................................................................................................................................................

0.2.

Típus: ..................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Kereskedelemben használt név (nevek), ha van(nak): .........................................................................................................

0.3.

A típusazonosítási jel, ha van a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1): ...............................................

0.3.1.

A jelölés helye: ................................................................................................................................................................................

0.4.

A jármű kategóriája: ......................................................................................................................................................................

0.5.

A gyártó neve és címe: ................................................................................................................................................................

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja:

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe: ................................................................................................................................................

9.

FELÉPÍTMÉNY

9.10.8.

A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: IGEN/NEM (1)
A hűtőközegként használt gáz: .................................................................................................................................................
Ha a válasz IGEN, töltse ki az alábbi szakaszt

9.10.8.1.

A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkarészszámot
és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát: ..........................................................................................................................

9.10.8.2.

A légkondicionáló rendszer szivárgása g/évben: ..................................................................................................................

9.10.8.2.1. Szivárgásveszélyes elem bevizsgálása esetén: a szivárgásveszélyes alkatrészek felsorolása, beleértve a megfelelő
hivatkozást vagy alkatrészszámot és az anyagot, a rájuk jellemző éves szivárgási értékekkel együtt, valamint a
vizsgálat adatait (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma stb.) .......................................................
9.10.8.2.2. A rendszer bevizsgálása esetén: hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, valamint
a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma stb.): ...................................................

(1) A nem kívánt rész törlendő.
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5. RÉSZ
MINTA
EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY
(legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))
HIVATALI BÉLYEGZŐ
Értesítés
— típusjóváhagyásról
— típusjóváhagyás meghosszabbításáról (1)
— típusjóváhagyás elutasításáról (1)
— típusjóváhagyás visszavonásáról (1)
a járműtípus/alkatrész/önálló műszaki egység (1) vonatkozásában, a legutóbb a …/706/2007/EK rendelettel (1) módosított
2006/40/EK irányelv szerint.
Típus-jóváhagyási szám: ......................................................................................................................................................................................
A meghosszabbítás indoka: ...............................................................................................................................................................................
I. SZAKASZ
0.1.
0.2.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.7.
0.8.

Gyártmány (a gyártó cégneve): ............................................................................................................................................................
Típus: ...........................................................................................................................................................................................................
Kereskedelemben használt név (nevek), ha van(nak): ...................................................................................................................
A típusazonosítás módja, ha a jármű/alkatrész/önálló műszaki egység ilyen jelöléssel van ellátva (1) ........................
A jelölés helye: .........................................................................................................................................................................................
A jármű kategóriája: ...............................................................................................................................................................................
A gyártó neve és címe ...........................................................................................................................................................................
Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja: ...........
Az összeszerelő üzem(ek) címe: ..........................................................................................................................................................
II. SZAKASZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esetleges kiegészítő adatok: (lásd a Kiegészítést)
A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...................................................................................................................
A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: ......................................................................................................................................................
A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ........................................................................................................................................................
(Esetleges) megjegyzések: (lásd a Kiegészítést)
Hely: .............................................................................................................................................................................................................
Dátum: .........................................................................................................................................................................................................
Aláírás: .........................................................................................................................................................................................................
A jóváhagyó hatóságnál kívánságra hozzáférhető dokumentációk jegyzéke mellékelve van.

Kiegészítés
a … sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz
a járműnek a 2006/40/EK irányelv szerinti típusjóváhagyására vonatkozóan
1. Kiegészítő információ
1.1. A jármű típusának a légkondicionáló rendszer tekintetében történő rövid leírása: ..............................................................
1.2. A légkondicionáló rendszer 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó
fluorozott gázt használ: IGEN/NEM
A hűtőközegként használt gáz:
Ha a válasz IGEN, töltse ki az alábbi szakaszt
1.3. Összesített szivárgás, g/év-ben: ................................................................................................................................................................
1.4. Megjegyzések: (mind a bal-, mind a jobbkormányos járművekre érvényes) ............................................................................

(1) A nem kívánt rész törlendő.
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II. MELLÉKLET
A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK SZIVÁRGÁSAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI
ELŐÍRÁSOK
1.

BEVEZETÉS
Ez a melléklet azokra a járművekre vonatkozik, amelyek légkondicionáló berendezéseit úgy tervezték meg, hogy
azok 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat
tartalmaznak, és célja a légkörbe kikerülő hűtőfolyadékok felmérése. A melléklet az alábbi pontokat foglalja
magában:

1. A berendezésekre vonatkozó követelmények

2. Vizsgálati körülmények

3. A vizsgálati eljárásokra és adatokra vonatkozó követelmények

2.

A VIZSGÁLAT LEÍRÁSA

2.1.

A légkondicionálás szivárgási vizsgálatának célja a légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekből a berendezés rendeltetésszerű működtetése következtében a légkörbe kerülő fluorozott szénhidrogén (HFC-134a)
mennyiségének megállapítása.

2.2.

A vizsgálatot el lehet végezni a jármű egészén, a légkondicionáló rendszeren vagy az egyes szivárgásveszélyes
alkatrészeken.

2.3.

A szivárgásveszélyes alkatrészeket külön olaj felhasználása nélkül kell vizsgálni. A gyártási folyamatból visszamaradó olajat nem szükséges eltávolítani. A kompresszorok standard olajtöltést használnak.

2.4.

Az egyes alkatrészek kivezetéseit fémcsővel kell lezárni. A fémcsövet légmentesen le kell zárni hegesztéssel vagy
keményforrasztással. Az elem egyik kivezetését adott esetben csatlakoztatni lehet egy megfelelő térfogatú fémedényhez, amely a kétfázisú hűtőközeget tartalmazza.

2.5.

A HFC-134a tartályát és a szivárgásveszélyes elemet kell feltölteni kétfázisú (folyékony és légnemű) HFC-134a
hűtőközeggel, és fűtéssel állandó nyomást kell biztosítani az előírt hőmérsékleti szinten. Az előkezelés vagy
vizsgálat alatt lévő szivárgásveszélyes elemet a légmentesen zárt kamrában helyezik el. Az elem hőmérsékletét az
előírt előkezelési vagy vizsgálati hőmérsékleten tartják annak érdekében, hogy a HFC-134a kizárólag légnemű
állapotban legyen az elemben. Teljes légkondicionáló rendszerek esetében a tényleges névleges töltést kell
használni. A gyártó által ajánlott olajkoncentrációt és -típust kell használni.

2.6.

A légkondicionáló rendszer minden szivárgásveszélyes elemét vizsgálatnak kell alávetni, azok kivételével, amelyek
szivárgásmentesnek minősülnek.

2.6.1.

Az alábbi alkatrészek minősülnek szivárgásmentesnek:
— Elpárologtató, csatlakozások nélkül,
— Fémcsövek, csatlakozások nélkül,
— Beépített karbantartható szárítószűrő nélküli kondenzátorok, csatlakozások nélkül,
— Fogadótartály/szárítószűrő, csatlakozások nélkül,
— Gyűjtőedény, csatlakozások nélkül.
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2.7.

A vizsgálathoz a szivárgásveszélyes alkatrész vagy a légkondicionáló rendszer legrosszabb esetét képviselő
mintapéldányt kell kiválasztania.

2.8.

Az egyes szivárgásveszélyes alkatrészekből elszivárgó hűtőközeg tömegének összege adja meg a vizsgálat összesített eredményét.

3.

VIZSGÁLÓBERENDEZÉS
A vizsgálatot légmentesen zárt kamrában kell elvégezni, a gázok homogén koncentrációját biztosító készülékkel
és valamilyen gázelemzési módszer használatával.
A vizsgálat során használt minden készüléket referenciakészülékhez viszonyítva kell kalibrálni.

3.1.

Mérőkamra

3.1.1.

Az előkészítési szakaszban a hőmérséklet-szabályozó rendszernek alkalmasnak kell lennie a belső levegőhőmérsékletnek a szakasz teljes időtartama során ± 3 K fok tűréssel történő szabályozására.

3.1.2.

A mérési szakaszban a szivárgásmérő kamrának olyan légmentesen zárt mérőkamrának kell lennie, amely képes
befogadni a vizsgálandó rendszert, illetve az elemet. A lezárás után a kamrának a függeléknek megfelelően
gázzárónak kell lennie. A kamra belső felületének áthatolhatatlannak kell lennie a légkondicionáló folyadék
halmazállapotú hűtőközege számára, és nem léphet reakcióba azzal. A hőmérséklet-szabályozó rendszernek
alkalmasnak kell lennie a kamra belső levegő-hőmérsékletének a vizsgálat teljes időtartama során ± 1 K fok
tűréssel történő szabályozására.

3.1.3.

A mérőkamrát merev falakkal kell kialakítani, amelyek állandó kamratérfogatot biztosítanak.

3.1.4.

A mérőkamra belméretének megfelelőnek kell lennie az alkatrészek vagy rendszerek befogadására úgy, hogy a
vizsgálatot az előírt pontossággal el lehessen végezni.

3.1.5.

A gáznak és a hőmérsékletnek a vizsgálati kamrán belüli homogenitását legalább egy keringető ventillátorral vagy
olyan alternatív módszerrel kell biztosítani, amely igazoltan képes a homogén hőmérséklet és gázkoncentráció
biztosítására.

3.2.

Mérőberendezés

3.2.1.

A kiszivárgó HFC-134a mennyiségét gázkromatográfia, infravörös spektrofotometria, tömegspektrometria, infravörös fotoakusztikus spektroszkópia (lásd a függeléket) alkalmazásával mérik.

3.2.2.

Ha az alkalmazott technika nem az előbb említettek valamelyike, az egyenértékűséget bizonyítani kell, és a
berendezést a függelékben ismertetett eljáráshoz hasonló eljárással kell kalibrálni.

3.2.3.

A teljes légkondicionáló rendszerekhez használandó mérőberendezések elvárt pontossága ± 2 g/év.

3.2.4.

Elem vizsgálatához más berendezéssel összekapcsolt olyan gázelemző berendezést kell használni, amely legalább
0,2 g/év pontosságot biztosít.

3.2.5.

Olyan alkatrészek esetében, amelyeknél nagyon nehéz a fent említett pontosság elérése, az egyes vizsgálatokban
növelni lehet a minták számát.

3.2.6.

A gázelemző készülék standard szórásként kifejezett reprodukálhatóságának jobbnak kell lennie a teljes skála
1 %-ánál a zérusnál, és a teljes skála 80 % ± 20 %-ánál minden használt tartományban.

3.2.7.

A gázelemző berendezés nullpontját és méréstartományát vizsgálat előtt a gyártó utasításainak megfelelően
kalibrálni kell.

3.2.8.

A gázelemző készülék működési tartományát úgy kell megválasztani, hogy a mérési, kalibrálási és szivárgásellenőrzési eljárások alatt a legjobb felbontást adja.
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3.3.

A gázelemző-készülék adatrögzítő rendszere

3.3.1.

A gázelemző készüléket a kiadott villamos jeleket szalagos regisztrálókészülékkel, vagy valamilyen más adatfeldolgozó rendszerrel legalább hatvan percenkénti gyakorisággal rögzítő eszközzel kell ellátni. Az adatrögzítő
rendszernek legalább a rögzítendő jellel egyenértékű működési jellemzőkkel kell rendelkeznie és folyamatosan
kell az eredményeket rögzítenie. A rögzítés egyértelműen mutassa ki a vizsgálat kezdetét és végét (beleértve a
mintavételi időszakok kezdetét és végét, valamint az egyes vizsgálatok kezdete és befejezése között eltelt időt).

3.4.

Kiegészítő berendezések

3.4.1.

A hőmérséklet rögzítése

3.4.1.1. A kamrában a hőmérsékletet egy vagy két ponton kell regisztrálni hőmérséklet-érzékelőkkel, amelyek úgy vannak
bekötve, hogy a középértéket mutassák. A hőmérsékleti értékeknek a kamra belsejében lévő hőmérsékletet kell
reprezentálniuk.

3.4.1.2. A hőmérsékleteket a HFC-134a-szivárgás egész mérési ideje alatt regisztrálni kell, vagy be kell vinni egy adatfeldolgozó rendszerbe, legalább egypercenkénti gyakorisággal.

3.4.1.3. A hőmérsékletet regisztráló rendszer pontosságának ± 1,0 K fokon belül kell lennie.

3.4.2.

Nyomásmérő készülék

3.4.2.1. A nyomásregisztráló rendszer pontossága a Pshed tekintetében ± 2 hPa-on belül legyen, és ± 0,2 hPa felbontást
kell biztosítania.

3.4.3.

Ventilátorok

3.4.3.1. Egy vagy több ventilátor, befúvó, vagy más megfelelő módszer (például nitrogénöblítés) használata esetén
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a mérőkamrában a HFC-134a koncentrációját le lehessen csökkenteni a
környezeti koncentráció szintjére.

3.4.3.2. A kamrába helyezett bevizsgálandó szivárgásveszélyes elemet vagy rendszert nem szabad kitenni a ventilátorok
vagy befúvók közvetlen légáramának, ha ilyeneket használnak.

3.4.4.

Gázok

3.4.4.1. Amennyiben a gázelemző készülék szállítója úgy írja elő, az alábbi gázokat kell biztosítani a kalibráláshoz és a
működéshez:

— 18–21 % oxigént tartalmazó tisztított szintetikus levegő,

— Legalább 99,5 % tisztaságú HFC-134a.

3.4.4.2. HFC-134a-t és tisztított szintetikus levegő keverékét tartalmazó gázoknak kell rendelkezésre állniuk a kalibráláshoz és a méréstartomány meghatározásához. A hitelesítő gáz tényleges koncentrációjának nem szabad
± 2 %-nál nagyobb mértékben eltérnie a megadott értékektől.

4.

ELŐKÉSZÍTÉS

4.1.

Általános követelmény

4.1.1.

Az előkezelés és a szivárgásmérések elvégzését megelőzően a légkondicionáló rendszert teljesen ki kell szivattyúzni, és fel kell tölteni az előírt névleges HFC-134a-töltettel.

4.1.2.

Annak érdekében, hogy a vizsgálat teljes időtartama alatt – beleértve az előkészítő szakaszt is – telített állapot
legyen bitosítva, minden „szivárgásveszélyes” elemet (függetlenül attól, hogy csatlakoztatva van-e kiegészítő
tartályhoz) ki kell szivattyúzni és elegendő, de a szivárgásveszélyes elem vagy a tartály teljes belső térfogatának
0,65 g/cm3-ét meg nem haladó mennyiségű HFC-134a-val fel kell tölteni.
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4.2.

Előkészítési körülmények

4.2.1.

A jóváhagyást kérelmező saját döntése alapján 40 °C-on egy lépésben vagy két lépésben, rövidebb összesített
időtartam alatt hajthatja végre az előkészítést. A kétlépéses eljárás két egymást követő szakaszban zajlik, az elsőt,
amelyben a hőmérséklet 50 °C, nyomban követi a második, ezúttal 40 °C-os szakasz. Az előkészítés időtartamát
az alábbi táblázat tartalmazza.

1. lehetőség:

2. lehetőség:

40 °C
Idő
(óra)

1. szakasz – 50 °C
Idő
(óra)

2. szakasz – 40 °C
Idő
(óra)

Teljes rendszer

480

240

24

Kompresszor

144

72

24

Tömlőrendszerek

480

240

24

Összes többi szivárgásveszélyes alkatrész

96

48

24

A rendszer alkatrésze

Az előkészítési idő rövidebb is lehet, ha igazolható, hogy az áthatolási veszteség tekintetében elérték az egyensúlyi állapotot.

4.2.2.

A szivárgásveszélyes alkatrészeket vagy rendszert az előkészítést követő 4 órán belül be kell helyezni a mérőkamrába szivárgásvizsgálat céljából.

4.3.

Kompresszor

4.3.1.

Amennyiben a kenéshez és a tömítés bejáratáshoz szükséges, a kompresszort az előkészítés és a vizsgálat között
legalább 1 percig és legalább 200-as percenkénti fordulaton járatni lehet.

4.3.2.

Biztosítani kell a szivárgásveszélyes elem vagy a légkondicionáló rendszer HFC-134a-töltésének érintetlenségét az
előkészítés és a mérés között, hogy ne vesszen el az előkészítés hatása. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal az
összeállítással kell végrehajtani az előkészítést és a mérést is, anélkül, hogy közben szétszerelnék és újra összeszerelnék.

5.

VIZSGÁLAT MENETE

5.1.

Általános rendelkezések
Az I. ábrában látható vizsgálati menet a vizsgálat végrehajtása során követendő lépéseket tartalmazza.

5.2.

Szivárgásvizsgálat

5.2.1.

A vizsgálatot statikus és egyensúlyi állapotban, 313 K fokos (40 °C) hőmérsékleten kell elvégezni. Az éves
veszteségek kiszámítása a HFC-134a koncentrációjának a vizsgálat időtartama során mért változásai alapján
történik.

5.2.2.

A mérőkamrát néhány percen keresztül át kell fúvatni, amíg stabil háttérszint nem alakul ki.

5.2.3.

A vizsgálat előtt a mérőkamra háttérszintjét meg kell mérni, a gázelemző-készüléket pedig le kell nullázni, és a
méréstartományát be kell állítani.

5.2.4.

Amennyiben az összeállított rendszert az előkészítés után egy másik mérőkamrába helyezik át, a mérés leghamarabb a mérőkamra lezárása, tömítése és a vizsgálati hőmérséklet beállítása után négy órávalkezdődhet el.

5.2.5.

A szivárgásveszélyes elemet vagy rendszert be kell helyezni a mérőkamrába.
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A mérőkamrát légmentesen le kell zárni. A vizsgálókamrát légköri nyomású referenciagázzal (például tiszta
levegővel) teljesen fel kell tölteni.
Ábra

5.2.7.

A vizsgálati időszak akkor kezdődik, amikor a mérőkamrát légmentesen lezárták és a hőmérséklet a mérőkamrában elérte a 313 K fokot (40 °C). A hőmérsékletet egészen a vizsgálat időtartamának végéig ezen az értéken
marad. Megmérik a HFC-134a koncentrációját, a hőmérsékletet és a nyomást a vizsgálat CHFC-134ai; Pshed és a
Tshed kezdőértékeinek megadásához, mégpedig első alkalommal leghamarabb a mérőkamra lezárását és a vizsgálati hőmérséklet beállításának megtörténtét követő négy órával, az 5.2.4. szakaszban foglaltak szerint. Ezeket
az értékeket használják fel a szivárgás az 5.3 szakasz szerinti kiszámításához.

5.2.8.

A névleges mérési időtartam 24 óra. Ez az időtartam rövidebb is lehet, amennyiben igazolható a kellő pontosság.

5.2.9.

A gázelemző-készüléket közvetlenül a vizsgálat befejezése után nullázni kell, és be kell állítani a méréstartományát.

5.2.10. A vizsgálat végén meg kell mérni a mérőkamrában a HFC-134a koncentrációját, a hőmérsékletet és a nyomást.
Ezek lesznek a szivárgásnak a 5.3. szakasz szerinti kiszámításában használandó CHFC134af, Pshed és a Tshed
záróértékek.

5.3.

Kiszámítás

5.3.1.

Az 5.2. szakaszban ismertetett vizsgálat teszi lehetővé a HFC-134a-kibocsátás kiszámítását. A szivárgás kiszámítása a mérőkamrában mért HFC-134a-koncentrációnak, a hőmérsékletnek és a nyomásnak a kezdő- és
záróértékei, valamint a mérőkamra nettó térfogata alapján történik.
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A HFC-134a teljes szivárgási tömegének kiszámítása az alábbi képlettel történik:
m
_ HFC-134a

¼ MHFC-134a 

ΔnHFC-134a
P
ðCHFC-134ae  CHFC-134ai Þ  106
¼ MHFC-134a  ðVshed  VAC Þ  shed
Δt
R  Tshed
ðte  ti Þ

ahol:

= A HFC-134a-szivárgás tömegárama

[kg/s]

nHFC-134a

= A HFC-134a móljainak száma

[mol]

Vshed

= A SHED-kamra nettó térfogata

[m3]

VAC

= A légkondicionáló rendszer vagy az elem bruttó térfogata

[m3]

Tshed

= Hőmérséklet a SHED-ben

[K]

Pshed

= Nyomás a SHED-ben

[kPa]

CHFC-134ae

= A HFC-134a koncentrációjának záróértéke

[ppmv]

CHFC-134ai

= HFC-134a koncentrációjának kezdőértéke

[ppmv]

te

= Befejezés ideje

[s]

ti

= Kezdés ideje

[s]

MHFC-134a

= A HFC-134a móltömege (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Gázállandó (= 8,314 kJ/(kmol*K))

[kJ/(kmol*K)]

HFC-134a

Megjegyzések: CHFC-134a A definíció szerint a HFC-134a móljainak száma (nHFC-134a), osztva a levegő móljainak a
számával (nair+HFC-134a)
CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106  n nHFC-134a

ðairþHFC-134aÞ

azaz ppmv-ben kifejezve: térfogatrész per millió térfogatrész – a mólaránynak megfelelő térfogatarány.

5.3.2.

Az idő függvényében kapott, grammban megadott tömeget gramm/év mértékegységre kell átszámítani.

5.4.

A vizsgálat összesített eredményei
A teljes légkondicionáló rendszer összes szivárgását a bevizsgált szivárgásveszélyes alkatrészek részleges értékeinek összeadásával számítják ki.

1. Rendszer vizsgálata
Légkondicionáló szivárgása, L(g/év) = CF *

HFC-134a

(g/év)

2. Elem vizsgálata
Légkondicionáló szivárgása, L(g/év) = CF * Σ
ahol a CF (korrelációs tényező) = 0,277.

HFC-134a

(g/év)
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JÓVÁHAGYÁS
1. A bevizsgált légkondicionáló rendszert jóváhagyják, ha az L értéke (g/év) alacsonyabb, mint a következő
táblázatban feltüntetett, a 2006/40/EK irányelv szerinti értékek:
L (g/év)

Légkondicionáló hűtőközege

40/60 (*)

HFC-134a

(*) Kétszeres párologtató rendszer esetén.

2. A szivárgásveszélyes elemet jóváhagyják, ha a 2–5.3. szakaszban foglalt követelményeknek megfelelően vizsgálták be.
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Függelék
A berendezés kalibrálása a szivárgásvizsgálathoz
1.

A KALIBRÁLÁS GYAKORISÁGA ÉS MÓDSZEREI

1.1.

Az első használatbavétel előtt, majd szükség szerinti gyakorisággal minden készüléket hitelesíteni kell, de típusjóváhagyási vizsgálat előtt 6 hónapon belül mindenképpen. Az alkalmazandó kalibrálási módszereket (a rendelet II.
melléklete 3.2.1. bekezdésében felsorolt készülékek esetében) ezen függelék ismerteti.

2.

A MÉRŐKAMRA KALIBRÁLÁSA

2.1.

A mérőkamra belső térfogatának meghatározása a kiinduláshoz

2.1.1. A használatbavétel előtt a mérőkamra belső térfogatát az alábbiak szerint kell meghatározni. Gondosan meg kell
mérni a mérőkamra belső méreteit, figyelembe véve minden, a szabályostól történő eltérést, mint például a
merevítőket. A mérőkamra belső térfogatát ezekből a mérésekből kell meghatározni.

2.1.2. A nettó belső térfogat meghatározása úgy történik, hogy a vizsgált elem vagy rendszer térfogatát levonják a
mérőkamra belső térfogatából.

2.1.3. A mérőkamra szivárgását a 2.3. szakasz szerint ellenőrizni kell. Ha a gáztömeg nem egyezik meg ± 2 %-on belül a
befecskendezett tömeggel, korrekcióra van szükség.

2.2.

A mérőkamrában előforduló háttérkibocsátások meghatározása
Ez a művelet azt határozza meg, hogy a mérőkamra nem tartalmaz-e olyan anyagokat, amelyek szignifikáns
mennyiségű HFC-134a-t bocsátanak ki. Az ellenőrzést a kamra üzembe állításakor, a kamrában végzett bármely
olyan művelet után, amely hatással lehet a háttérkibocsátásra, és legalább évenként egyszer el kell végezni.

2.2.1. Az alább említett négyórás időtartam során a mérőkamrán belüli hőmérsékletnek 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C)
értéken kell maradnia.

2.2.2. A mérőkamra lezárható, és a keverő ventilátor legfeljebb 2 órán át működtethető a 4 órás háttérmérés megkezdése
előtt.

2.2.3. A gázelemző készüléket (szükség esetén) kalibrálni, majd nullázni kell, és be kell állítani a méréstartományát.

2.2.4. A kamrát a leolvasott érték állandósulásáig öblíteni kell, és – ha még nincs bekapcsolva –, be kell kapcsolni a
keverő ventilátort.

2.2.5. A kamrát ekkor lezárják, és megmérik a háttérkoncentrációt, a hőmérsékletet és a nyomást. A mérőkamra
átöblítésével vagy kiszivattyúzásával lehetőleg el kell érni, hogy a HFC-134a koncentrációja nulla legyen. Ezek a
CHFC-134a, Pshed és Tshed kezdőértékei a kamra hátterszintjének kiszámításához.

2.2.6. A kamrát négy órán keresztül változatlan állapotban kell hagyni, bekapcsolt keverő ventilátorral.

2.2.7. A négyórás időszak elteltével ugyanazzal az elemzővel meg kell mérni a koncentrációt a mérőkamrában. A
hőmérsékletet és a nyomást szintén meg kell mérni. Ezek a CHFC-134a, Pshed és a Tshed záróértékei.

2.3.

A mérőkamra kalibrálása és a visszamaradt HFC-134a vizsgálata
A mérőkamra kalibrálási és a visszamaradt HFC-134a vizsgálata a 2.1. pontban számított térfogat ellenőrzésére
szolgál, és méri az esetleges szivárgás mértékét is. A mérőkamra szivárgásának mértékét a kamra üzembe állításakor, minden olyan, a mérőkamrában végzett művelet után, amely befolyásolhatja annak integritását, továbbá
legalább negyedévente meg kell határozni.

2007.6.22.

2007.6.22.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/51

2.3.1. A mérőkamrát addig kell öblíteni, amíg a koncentráció már nem változik. Be kell kapcsolni a keverő ventilátort (ha
ez még nem történt meg). Az elemzőkészüléket nullázni kell, ha szükséges, hitelesíteni kell, és be kell állítani a
méréstartományát.
2.3.2. A környezeti hőmérsékletet szabályozó rendszert be kell kapcsolni (ha még nem lenne bekapcsolva), és be kell
állítani 313 K° (40 °C) hőmérsékletre.
2.3.3. Amikor a mérőkamra 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) értéken stabilizálódik, a mérőkamrát légmentesen lezárják, és
megmérik a háttérkoncentrációt, a hőmérsékletet és a nyomást. Ezek a CHFC-134a, Pshed és Tshed kezdőértékei a
kamra kalibrálásához.
2.3.4. A mérőkamrába ismert mennyiségű HFC-134a-t injektálnak. A beinjektálandó tömeg a mérőkamra térfogatától
függ, és az alábbi képlettel számítható ki:
mHFC-134a ¼ MHFC-134a · Vshed ·

Pshed
· C · 106
R · Tshed

ahol:
mHFC-134a

= A HFC-134a tömege

[kg]

Vshed

= A kamra térfogata

[m3]

Tshed

= Hőmérséklet a SHED-ben

[K]

Pshed

= Nyomás a SHED-ben

[kPa]

C

= HFC-134a koncentráció

[ppmv]

MHFC-134a

= A HFC-134a móltömege (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Gázállandó (= 8,314 kJ/(kmol*K))

[kJ/(kmol*K)]

Megjegyzések:

CHFC-134a a definíció szerint a HFC-134a (nHFC-134a), osztva a levegő móljainak a számával
(nair+HFC-134a)

CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106 ·

nHFC-134a
nðairþHFC-134aÞ

Az alábbi táblázat a képlet alkalmazásával a különböző mérőkamra-térfogatokra kivetítve mutatja a HFC-134a
beinjektálandó mennyiségét. A feltételek a következők: A nyomás a légköri nyomás (101,3 kPa), és a mérőkamrán
belüli hőmérséklet 40 °C.
A mérkamra térfogata
(L)

A beinjektált tömeg
(g)

5

6,0E-04

10

1,2E-03

50

6,0E-03

100

1,2E-02

500

6,0E-02

1 000

1,2E-01

2 000

2,4E-01

3 000

3,6E-01

4 000

4,8E-01

Nagyon kis injektált mennyiségek esetén standard összetételű HFC-134a/nitrogén keveréket lehet használni. A
mérőkamrát ki kell szivattyúzni, és fel kell tölteni nem standard összetétellel.
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2.3.5. A mérőkamra tartalmát öt percen át hagyni kell keveredni, majd meg kell mérni a gázkoncentrációt, a hőmérsékletet és a nyomást. Ezek a CHFC-134af, a Pshed és a Tshed záróértéke mérőkamra kalibrációjához, továbbá a
CHFC-134ai, a Pshed és a Tshed kezdőértéke a visszamaradt HFC-134a meghatározásához.
2.3.6. A 2.3.3. és 2.3.5. pontban mért értékek alapján és a 2.3.4. pontban megadott képlet segítségével ki kell számítani a
kamrában lévő HFC-134a mennyiségét.
2.3.7. A környezeti hőmérséklet 24 órán keresztül 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) értéken tartásával ekkor kezdetét veszi a
folyamat.
2.3.8. A 24 óra elteltével meg kell mérni és regisztrálni kell a HFC-134a koncentrációjának, a hőmérsékletnek és a
nyomásnak a záróértékeit. Ezek lesznek a CHFC-134af, a Pshed és a Tshed záróértékei a mérőkamrában visszamaradt
HFC-134a meghatározásához.
2.3.9. A 2.3.4. szakasz képletének használatával a 2.3.8. szakaszban mért értékekből kiszámítják a HFC-134a tömegét. A
tömeg a 2.3.6. pontban megadott HFC-tömegtől legfeljebb 5 %-kal térhet el.
3.

A HFC-ELEMZŐ KALIBRÁLÁSA

3.1.

Az elemzőkészüléket a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani.

3.2.

Az elemzőkészüléket a megfelelő etalongázok használatával kell hitelesíteni.

3.3.

Meg kell szerkeszteni a kalibrációs görbét legalább öt, az üzemi tartományban a lehető legegyenletesebben elosztott
kalibrálási pontból. A legnagyobb koncentrációjú hitelesítő gáz névleges koncentrációja a mért érték legalább 80 %a legyen.

3.4.

Ki kell számítani a kalibrálási görbét a legkisebb négyzetek módszerével. Amennyiben az eredményül kapott
polinom foka háromnál nagyobb, akkor a kalibrálási pontok számának egyenlőnek kell lennie legalább a polinomfok száma plusz kettővel.

3.5.

A kalibrálási görbe legfeljebb 2 %-kal térhet el az egyes hitelesítő gázok névleges értékétől.

3.6.

A 3.4. szakaszban kapott polinom együtthatóit használva kell készíteni egy táblázatot, amely párba állítja a mért
értékeket a valódi koncentrációkkal, a teljes skála 1 %-ánál nem nagyobb lépésekben. Ezt valamennyi hitelesített
elemzési tartományra el kell végezni. A táblázatnak egyéb vonatkozó adatokat is kell tartalmaznia, mint például:
— a hitelesítés időpontja,
— a méréstartományt és a nullpontot szabályozó potenciométer állása (ha vonatkozik),
— névleges skála,
— az egyes alkalmazott hitelesítő gázok referenciaadatai,
— a hitelesítő gázok tényleges és mért értékei a százalékos eltérésekkel együtt.

3.7.

Ha a jóváhagyó hatóság számára elfogadható módon igazolható, hogy valamely alternatív módszer (pl. számítógépes, elektronikusan vezérelt tartománykapcsoló) használatával ugyanolyan pontosságú hitelesítés hajtható végre,
akkor az alternatív módszerek is alkalmazhatók.
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A BIZOTTSÁG 707/2007/EK RENDELETE
(2007. június 21.)
bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó
versenytárgyalási eljárás indításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33.
cikkére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt
boralkohol értékesítésére 10/2007 EK számmal versenytárgyalási eljárás indul.
A szóban forgó alkoholt az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és
30. cikkével összhangban történő lepárlással nyerték, és azt a
tagállami intervenciós hivatalok tárolják.

mivel:
(2)
Az eladásra kínált összmennyiség 693 375,74 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkohol, amely a következőképpen
oszlik meg:
(1)

A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös
szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július
25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) többek között
meghatározza a borpiac közös szervezéséről szóló, 1987.
március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet (3) 35., 36. és
39. cikkében, valamint az 1493/1999/EK rendelet 27.,
28. és 30. cikkében említett lepárlással nyert, és az intervenciós hivataloknál tárolt alkoholkészlet elhelyezésének
részletes szabályait.

a) a 109/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
b) a 110/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
c) a 111/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

(2)

Az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban
versenytárgyalási eljárást kell indítani kizárólag az üzemanyag-ágazatban történő, bioetanolként való Közösségen
belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítésére a
közösségi boralkoholkészletek csökkentése, illetve az
1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert vállalkozások folyamatos ellátásának biztosítása
érdekében.

d) a 112/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
e) a 113/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
f)

(3)

(4)

Az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i
2799/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban 1999.
január 1-jétől az ajánlati árat és a biztosítékokat euróban
kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb a 2016/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 38. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 84., 1987.3.27., 1. o. Az 1493/1999/EK rendelettel hatályon
kívül helyezett rendelet.
(4) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

a 114/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

g) a 115/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
h) a 116/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
i)

a 117/2007 EK hivatkozási számú tétel 39 995 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

j)

a 118/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
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k) a 119/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;
l)

a 120/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

m) a 121/2007 EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter
100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

2007.6.22.

b) az ajánlattevő nevét és címét, az ajánlati felhívás hivatkozási
számát, a 100 térfogat-százalékos alkohol hektoliterenkénti,
euróban meghatározott ajánlati árát;

c) az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
tiszteletben tartja a szóban forgó versenytárgyalási eljárásra
vonatkozó valamennyi rendelkezést;

d) az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben:
n) a 122/2007 EK hivatkozási számú tétel 53 380,74 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában.

i. lemond mindenféle, a neki esetleg odaítélt termék minőségével és jellemzőivel kapcsolatos reklamációról;

(3)
A tételeket alkotó tartályok helyét és hivatkozási számait,
az egyes tartályokban tárolt alkohol mennyiségét, az alkoholtartalmat és az alkohol jellemzőit e rendelet I. melléklete tartalmazza.

ii. hajlandó alávetni magát valamennyi, az alkohol rendeltetési helyét és felhasználását érintő ellenőrzésnek;

(4)
Kizárólag az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert cégek vehetnek részt a versenytárgyalási eljárásban.

iii. magára vállalja a bizonyítás terhét az alkoholnak a
szóban forgó ajánlati felhívásban megállapított feltételekkel összhangban történő felhasználását illetően.

2. cikk
Az értékesítésre az 1623/2000/EK rendelet 93., 94., 94b., 94c.,
94d., 95–98., 100. és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK
rendelet 2. cikkével összhangban kerül sor.

5. cikk
Az e rendelettel indult versenytárgyalási eljárásra vonatkozó, az
1623/2000/EK rendelet 94a. cikkében előírt közleményeket el
kell juttatni a Bizottsághoz az e rendelet III. mellékletében
szereplő címre.

3. cikk
(1)
Az ajánlatokat az alkoholt raktáron tartó, a II. mellékletben szereplő intervenciós hivatalokhoz kell benyújtani, vagy
ajánlott levélben e hivatalok címére elküldeni.
(2)
Az ajánlatokat zárt borítékban kell elhelyezni, amelyen a
következő megjelölés szerepel: „Ajánlattétel – bioetanolként való
Közösségen belüli felhasználást célzó 10/2007 EK versenytárgyalási eljárás”; ezt a borítékot pedig az érintett intervenciós
hivatal címével ellátott borítékba kell helyezni.
(3)
Az ajánlatoknak legkésőbb 2007. július 5-én 12.00 óráig
(brüsszeli idő szerint) kell beérkezniük az érintett intervenciós
hivatalhoz.
4. cikk
(1)
Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni,
annak összhangban kell lennie az 1623/2000/EK rendelet 94.
és 97. cikkével.
(2)
Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni,
annak benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:
a) a 100 térfogat-százalékos alkohol után hektoliterenként fizetendő 4 EUR ajánlati biztosítéknak a szóban forgó alkoholt
tároló érintett intervenciós hivatalnál történt letétbe helyezéséről szóló igazolást;

6. cikk
A mintavétel formai követelményeit az 1623/2000/EK rendelet
98. cikke határozza meg.

Az intervenciós hivatal rendelkezésre bocsátja az eladásra kínált
alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

Az érintett intervenciós hivatalnál valamennyi érdeklődő mintát
kaphat az eladásra kínált alkoholból; a mintavételt az érintett
intervenciós hivatal képviselője végzi.
7. cikk
(1)
A tagállamok eladásra kínált alkoholt tároló intervenciós
hivatalai végrehajtják a megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy meggyőződjenek az alkohol jellegéről a végső
felhasználás során. E célból:

a) értelemszerűen alkalmazhatják az 1623/2000/EK rendelet
102. cikkében előírt rendelkezéseket;

b) a magmágneses rezonanciaelemzés alkalmazásával ellenőrzéseket végezhetnek a mintákon az alkohol jellegének vizsgálatára vonatkozóan a végső felhasználás során.
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Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések költségeit az alkoholt megvásárló vállalkozások viselik.
8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

Tagállam és tételszám

Spanyolország

Helyszín

Tartályszám

Tarancón

Tételszám:
109/2007 EK

Tarancón

Tételszám:
110/2007 EK

17 271

27

Nyers

B-5

8 667

27

Nyers

B-6

24 062

27

Nyers

50 000
A-5

24 837

27

Nyers

A-9

9 594

27

Nyers

B-4

7 569

27

Nyers

B-5

8 000

27

Nyers

Összesen
Spanyolország

Tarancón

Tételszám:
111/2007 EK

50 000
A-9

14 771

27

Nyers

A-10

24 457

27

Nyers

B-5

8 000

27

Nyers

B-1

2 772

27

Nyers

Összesen
Spanyolország

Tarancón

Tételszám:
112/2007 EK

50 000
A-6

24 823

30

Nyers

C-7

24 883

30

Nyers

294

30

Nyers

C-8
Összesen

Franciaország
Tételszám:
113/2007 EK

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
4

22 550

27

Nyers

5

6 385

27

Nyers

4 645

28

Nyers

16 420

28

Nyers

21
5BIS
Összesen

Franciaország
Tételszám:
114/2007 EK

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
6

22 915

27

Nyers

22

4 600

27

Nyers

9

22 485

27

Nyers

Összesen
Franciaország
Tételszám:
115/2007 EK

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

50 000
2

25 715

27

Nyers

23

1 870

30

Nyers

2B

13 345

30

Nyers

2B

7 990

30

Nyers

2B

1 080

28

Nyers

Összesen
Franciaország
Tételszám:
116/2007 EK

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

Összesen

Az alkohol
típusa

B-4

Összesen
Spanyolország

Hivatkozás az
100 térfogat-százalékos
1493/1999/EK rendeletre
alkohol mennyisége
(cikkek)
hektoliterben

50 000
7

11 710

27

Nyers

5B

2 360

28

Nyers

7B

640

28

Nyers

7B

2 200

30

Nyers

23B

1 895

27

Nyers

7B

7 790

30

Nyers

5B

2 645

30

Nyers

5B

1 525

30

Nyers

23

3 985

30

Nyers

5

15 250

27

Nyers

50 000
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Helyszín

Tartályszám

Franciaország
Tételszám:
117/2007 EK

DEULEP — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

Olaszország
Tételszám:
118/2007 EK

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

27a-21a-25a

Dister — Faenza (RA)
I.C.V. — Borgoricco (PD)

B2

6 500

27

Nyers

127a

4 700

27

Nyers

6a

2 200

27

Nyers

39 995

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

27 800

30

Nyers

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Nyers

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Nyers

9 900

27/30

Nyers

50 000

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

D'Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a-66a80a-81a

10 900

27

Nyers

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) —
Pontenuovo di Torgiano (PG)

19a-5b-6b-7b

19 000

27/30

Nyers

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Nyers

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a16a-45a

8 300

27

Nyers

Összesen

50 000

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

24 800

27/30

Nyers

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Nyers

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Nyers

Összesen
Olaszország
Tételszám:
121/2007 EK

50 000

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Nyers

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Nyers

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Nyers

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Nyers

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

Trapas — Petrosino (TP)

7a
Összesen

Görögország
Tételszám:
122/2007 EK

39 995

Az alkohol
típusa

Nyers

Összesen

Olaszország
Tételszám:
120/2007 EK

100 térfogat-százalékos
Hivatkozás az
alkohol mennyisége
1493/1999/EK rendeletre
hektoliterben
(cikkek)

27

Összesen

Olaszország
Tételszám:
119/2007 EK

L 161/57

Οινοποιητικός συνεταιρισμός
Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos
Messinias)

12 000

30

Nyers

2 000

27

Nyers
Nyers

50 000
76

454,96

30

77

432,94

30

Nyers

85

1 782,89

30

Nyers

86

1 684,51

30

Nyers

87

1 756,59

30

Nyers

88

1 753,86

30

Nyers

95

873,44

30

Nyers

75

444,79

30

Nyers

28

904,89

30

Nyers

80

463,46

30

Nyers

73

387,14

30

Nyers

78

27,72

30

Nyers

15

1 747,04

30

Nyers

16

1 713,67

30

Nyers

26

853,18

30

Nyers

74

427,35

30

Nyers

17

1 743,76

30

Nyers

94

887,65

30

Nyers

84

1 786,52

30

Nyers
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Helyszín

Tartályszám

Összesen

2007.6.22.

100 térfogat-százalékos
Hivatkozás az
alkohol mennyisége
1493/1999/EK rendeletre
hektoliterben
(cikkek)

Az alkohol
típusa

79

439,47

30

Nyers

93

908,63

30

Nyers

83

1 795,78

30

Nyers

82

1 758,86

30

Nyers

12

1 800,87

30

Nyers

11

1 744,16

30

Nyers

18

1 707,83

30

Nyers

13

1 788,73

30

Nyers

96

827,49

30

Nyers

81

1 805,07

30

Nyers

14

1 800,04

30

Nyers

97

915,07

30

Nyers

92

908,96

30

Nyers

99

911,94

30

Nyers

25

905,06

30

Nyers

108

432,18

30

Nyers

107

432,77

30

Nyers

105

448,22

30

Nyers

106

441,22

30

Nyers

27

897,73

30

Nyers

29

579,19

30

Nyers

30

667,69

30

Nyers

19

901,65

27

Nyers

20

892,07

27

Nyers

21

900,28

27

Nyers

22

899,54

27

Nyers

23

882,32

27

Nyers

24

653,58

27

Nyers

89

847,09

27

Nyers

90

880,83

27

Nyers

91

856,22

27

Nyers

98

878,23

27

Nyers

100

745,61

27

Nyers

53 380,74

HU

2007.6.22.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

II. MELLÉKLET
A 3. cikkben említett, alkoholt raktározó intervenciós hivatalok
Viniflhor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex
[Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce [Tél. (30-210) 212 4799;
fax (30-210) 212 4791]

III. MELLÉKLET
Az 5. Cikkben említett cím
Európai Bizottság (Commission européenne)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, D-2 csoport (Direction générale de l’agriculture et du développement
rural, unité D-2)
B-1049 Brüsszel
Fax: (32-2) 292 17 75
E-mail cím: agri-market-tenders@ec.europa.eu

L 161/59

L 161/60

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007.6.22.

IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/37/EK IRÁNYELVE
(2007. június 21.)
a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv I. és III. mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

értelmében történő megállapításáról szóló, 706/2007/EK
bizottsági rendelet (3) elfogadását követően új elemeket
kell hozzáadni a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében
szereplő információs jegyzékhez és az említett irányelv
III. mellékletében említett EK-típusjóváhagyás céljára a
tájékoztató okmányok követelményeihez.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a járművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február
6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13.
cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A járművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról szóló és a 70/156/EGK tanácsi irányelvet (2)
módosító 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvvel létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárás külön
irányelveinek.

(4)

A 2007/706/EK-típusjóváhagyási eljárás következetességének biztosítása érdekében az ezen irányelvvel bevezetett új követelményeket ugyanattól az időponttól kell
alkalmazni, mint a 2006/40/EK irányelv alapján elfogadott intézkedéseket.

(5)

Emiatt a 70/156/EGK irányelvet ennek megfelelően
módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással
foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
(2)

(3)

A 2006/40/EK irányelv előírja, hogy azokat a járműveket,
amelyek légkondicionáló rendszerét úgy tervezték, hogy
150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat
tartalmazzanak, típusvizsgálatnak kell alávetni a légkondicionáló rendszer kibocsátásainak vonatkozásában.

A szóban forgó EK-típusjóváhagyási eljárás bevezetését és
a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések és az egyes légkondicionáló rendszerek
szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok
az európai parlament és a tanács 2006/40/EK irányelve

(1) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

1. cikk
A 70/156/EGK irányelv I. és III. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb 2008. január 4-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. Haladéktalanul a Bizottság elé tárják a rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.
(3) Lásd e Hivatalos Lap 33 oldalát.

2007.6.22.
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Ezeket a rendelkezéseket 2008. január 5-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban
hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen
irányelv által érintett területen elfogadnak.

L 161/61

3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET
A 70/156/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:
1. Az I. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:
„9.10.8.

A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...................................................................................

9.10.8.1.

A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: IGEN / NEM (1)

9.10.8.2.

Ha a válasz IGEN, töltse ki az alábbi szakaszokat:

9.10.8.2.1. A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkarészszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát:
9.10.8.2.2. A légkondicionáló rendszer szivárgása:
9.10.8.2.3. Elem bevizsgálása esetén: a szivárgásveszélyes alkatrészek jegyzéke, beleértve a megfelelő hivatkozási
számot vagy alkatrészszámot és az anyagot, a rájuk jellemző éves szivárgási értékekkel és a vizsgálat
adataival (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma, stb.). .............................................................
9.10.8.2.4. A jármű bevizsgálása esetén: hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és a
vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma, stb.): ................................................
9.10.8.3.

A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: .................................................................................................................”

2. A III. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:
„9.10.8.

A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...................................................................................

9.10.8.1.

A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal
rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: IGEN / NEM (1)
Ha igen, a teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: ................................................................................................”
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2007. június 7.)
a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi tengerészeti munkaügyi
egyezményének az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról
(2007/431/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. cikkére, összefüggésben a Szerződés 300.
cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

(4)

A Közösség a tengerészeti ágazatban az egyenlő versenyfeltételek megteremtését kívánja elérni.

(5)

Az ILO alapokmánya 19. cikkének nyolcadik bekezdése
kimondja, hogy „bármely egyezménynek vagy ajánlásnak
a konferencia által történő elfogadása, vagy bármilyen
egyezmény valamely tagállam általi ratifikálása semmi
esetre sem lehet befolyással bármely olyan törvényre,
döntésre, szokásra vagy megállapodásra, amely kedvezőbb feltételeket biztosít az érintett munkavállalóknak
annál, mint amelyek az egyezményben vagy ajánlásban
vannak előírva”.

(6)

Az egyezmény egyes rendelkezései a szociális biztonsági
rendszerek összehangolásának területén a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(7)

A Közösség nem erősítheti meg az egyezményt, mivel
annak részes felei kizárólag államok lehetnek.

(8)

A Tanácsnak ezért a Szerződés 42. cikke alapján fel kell
hatalmaznia a tagállamokat – melyeket kötnek a szociális
biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló közösségi
szabályok –, hogy a Közösség érdekében, az e határozatban foglalt feltételeknek megfelelően erősítsék meg az
egyezményt,

tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),
mivel:

(1)

(2)

(3)

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban:
ILO) 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményét (a
továbbiakban: az egyezmény) az ILO Nemzetközi
Munkaügyi Konferenciájának 2006. február 7-én Genfben
tartott tengerészeti ülésszakán elfogadták.
Az egyezmény a hajózási ágazatban jelentős nemzetközi
szintű eredményt képvisel, mivel elősegíti a tengerészek
megfelelő élet- és munkakörülményeinek kialakítását,
valamint a hajótulajdonosok és -üzemeltetők számára
tisztességesebb versenyfeltételeket teremt, ezért kívánatos,
hogy rendelkezéseit a lehető legkorábbi időponttól alkalmazzák.
Az egyezmény a munkaügyi minimumkövetelmények
meghatározásával egy nemzetközi tengerészeti munkaügyi kódex alapjait fekteti le.

(1) A 2007. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A tagállamok felhatalmazást kapnak az ILO 2006. február 7-én
elfogadott, 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményének –
a Közösség hatáskörébe tartozó részek tekintetében történő –
megerősítésére.
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2. cikk
A tagállamok igyekeznek megtenni azokat a lépéseket, amelyek az egyezményt megerősítő okiratok mihamarabbi, lehetőleg 2010. december 31-ig a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójánál történő letétbe
helyezéséhez szükségesek. A Tanács 2010. januárjáig felülvizsgálja a megerősítés folyamatának előrehaladását.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 7-én.
a Tanács nevében
az elnök
M. GLOS
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BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. június 18.)
a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű
Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/499/EK határozat
hatályának meghosszabbításáról
(az értesítés a C(2007) 2495. számú dokumentummal történt)
(2007/432/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000.
május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
15. cikke (1) bekezdésére,

(2)

1. cikk
A 2002/499/EK határozat a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk első és második bekezdésében a „2008” helyébe
„2010” lép.
2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4. cikk
A tagállamok a következő időszakok alatt alkalmazhatják az
1. cikkben említett eltéréseket a Közösségbe hozott
növényekre:

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

A Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy
mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach,
Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való
eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. június 26-i
2002/499/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett a Koreai Köztársaságból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a
2000/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést.
Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is
fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell
hosszabbítani.

(3)

Ezért a 2002/499/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 168., 2002.6.27., 53. o. A 2005/775/EK határozattal
(HL L 292., 2005.11.8., 11. o.) módosított határozat.

Növény

Chamaecyparis:

Időszak

2004. június 1-jétől 2010. december 31-ig

Juniperus:

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

november
november
november
november
november
november

1-jétől
1-jétől
1-jétől
1-jétől
1-jétől
1-jétől

2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

március
március
március
március
március
március

Pinus:

2004. június 1-jétől 2010. december 31-ig”.

2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

31-ig
31-ig
31-ig
31-ig
31-ig
31-ig
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. június 18.)
a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen
belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről
(az értesítés a C(2007) 2496. számú dokumentummal történt)
(2007/433/EK)
meghatározott növények – beleértve a vetőmagokat is –
Közösségbe való behozatalára, azoknak a területén való
termesztésére és szállítására, valamint a meghatározott
károsító szervezet tagállamokban való jelenlétének vagy
hiányának megerősítésére vonatkozó felmérésre kell
alkalmazni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000.
május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

(5)

Helyénvaló 2007-ben és 2008-ban rendszeresen értékelni
az intézkedések eredményeit, különösen a tagállamok
által benyújtandó információk alapján. Az esetleges
későbbi intézkedésekről az említett értékelés eredményeinek ismeretében születik döntés.

A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy
tagállam úgy ítéli meg, hogy fennáll az említett irányelv
I. vagy II. mellékletében nem szereplő károsító szervezet
területére történő behurcolásának vagy területén történő
elterjedésének a veszélye, a tagállam átmeneti jelleggel
bármilyen további, a veszély elleni védekezéshez szükségesnek tartott intézkedést foganatosíthat.

(6)

Az e határozatnak való megfelelés érdekében a tagállamoknak szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(7)

Az intézkedések eredményeit 2008. április 1-ig felül kell
vizsgálni

A Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell gombának a
Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell néven ismert
anamorf alakban az Ibériai-félsziget északi részén erdészeti szaporítóanyagban való jelenléte miatt Spanyolország 2006. június 16-án tájékoztatta a tagállamokat és
a Bizottságot arról, hogy 2006. május 26-án nemzeti
mentesítési és ellenőrzési program keretében hivatalos
intézkedéseket fogadott el az említett károsító szervezet
Spanyolország területére való további behurcolásának és
területén való elterjedésének megelőzésére.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell („a meghatározott károsító szervezet”) nem szerepel a 2000/29/EK
irányelv I. vagy II. mellékletében. A korlátozottan rendelkezésre álló tudományos információk alapján készült, a
kórokozó kockázatának felméréséről szóló jelentés
azonban azt mutatta, hogy a meghatározott károsító
szervezet a Pinus spp. faj esetében magas mortalitást a
Pseudotsuga menziesii faj esetében pedig súlyos elváltozásokat okozhat. Ezek a fajok Európa-szerte elterjedtek, és
számos faj fertőzésre való fogékonysága magas. Ezért
haladéktalanul átmeneti intézkedéseket kell hozni a
meghatározott károsító szervezet Közösségbe történő
behurcolása és Közösségen belüli elterjedése ellen.
Az e határozatban előírt intézkedéseket a meghatározott
károsító szervezet behurcolására vagy elterjedésére, a
Közösségen belül a fertőzött területek elhatárolására és
a károsító szervezet e területeken való ellenőrzésére, a

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában:
1. „meghatározott károsító szervezet” a Gibberella circinata
Nirenberg & O’Donnell gombát jelenti;
2. „meghatározott növény” az ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez tartozó növényeket és a Pseudotsuga menziesii fajt
jelenti, beleértve a vetőmagokat és a szaporítási célra használt tobozt is;
3. „termesztés helye”
— különálló növénytermesztési egységként használt bármely
területet vagy területek összességét jelenti; ezek lehetnek
olyan termőterületek, amelyeket növény-egészségügyi
okokból külön irányítanak, vagy
— elhatárolt faállomány.
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A meghatározott károsító szervezet elleni intézkedések

(2)
A meghatározott károsító szervezet bármely gyanús
előfordulásáról vagy megerősített jelenlétéről értesíteni kell az
illetékes hatósági szerveket.

Tilos a meghatározott károsító szervezet Közösségbe történő
behurcolása és a Közösségen belüli elterjesztése.

6. cikk

3. cikk

Elhatárolt területek kialakítása

A meghatározott növények behozatala

Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett felmérések
eredményei vagy az 5. cikk (2) bekezdésében említett értesítések
megerősítik a meghatározott károsító szervezet jelenlétét a területen, vagy más módon bizonyíték van e károsító szervezet
előfordulására, a tagállamok elhatárolt területeket alakítanak ki
és meghozzák a II. melléklet I. és II. szakaszában előírt hatósági
intézkedéseket.

2. cikk

A meghatározott növényeket csak abban az esetben lehet a
Közösség területére behozni, amennyiben:
a) azok megfelelnek az I. melléklet I. szakaszában meghatározott követelményeknek; és
b) azokat a Közösségbe történő beléptetés során megvizsgálták
és szükség esetén a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (1)
bekezdésével összhangban a meghatározott károsító szervezet jelenlétének megállapítása céljából tesztelték, és attól
mentesnek találták.
4. cikk
A meghatározott növények Közösségen belüli mozgása

7. cikk
A határozatnak való megfelelés
A tagállamok szükség esetén módosítják a meghatározott károsító szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelmük érdekében elfogadott intézkedéseket oly módon, hogy az említett
intézkedések megfeleljenek e határozatnak, és ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az e határozat II. melléklete II. szakasza rendelkezéseinek
sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy a Közösségbe e
határozat 3. cikke szerint behozott növényeket csak abban az
esetben lehet a Közösségen belül szállítani, ha azok eleget
tesznek az I. melléklet II. szakaszában meghatározott feltételeknek.

Ezt a határozatot legkésőbb 2008. március 31-ig felül kell vizsgálni.

5. cikk

9. cikk

Felmérés és értesítés

Címzettek

(1)
A tagállamok éves hatósági felméréseket végeznek a
meghatározott károsító szervezet területükön való jelenlétének
vagy az e károsító szervezettel való fertőzöttség jeleinek megállapítása érdekében.
A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének sérelme
nélkül a tagállamok minden év december 15-éig eljuttatják a
Bizottságnak és a többi tagállamnak e felmérések eredményeit,
valamint a 6. cikkben említett elhatárolt területek és a II.
melléklet II. szakaszában említett intézkedések jegyzékét.

8. cikk
Felülvizsgálat

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
E HATÁROZAT 3. ÉS 4. CIKKÉBEN EMLÍTETT SZÜKSÉGHELYZETI INTÉZKEDÉSEK
I. Egyedi behozatali követelmények
A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 1. pontja, IV. melléklete A. része I. szakasza 8.1., 8.2. és 9–10. pontja, IV.
melléklete B. része 7–12. és 16–17. pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül a harmadik országokból származó meghatározott növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizonyítvány kíséri, amely
tartalmazza a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban, hogy a meghatározott növények olyan termőhelyről származnak, amelyet
a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántart és felügyel, valamint
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országokban termesztették, amelyekről ismert, hogy a meghatározott
károsító szervezet ott nem fordul elő; vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a nemzeti növényvédelmi szervezet által a kivitel országában létesített, kártevőmentes területen termesztették az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal
összhangban. A kártevőmentes terület nevét a „származási hely”rovatban kell feltüntetni; vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol a kivitelt megelőző két év alatt lebonyolított hivatalos vizsgálatok során a
meghatározott károsító szervezetnek semmiféle nyomát nem észlelték, és a termőhelyet közvetlenül a kivitelt megelőzően is megvizsgálták.
II. Mozgás feltételei
E határozat II. melléklete II. szakaszának és a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakasza 4–5. pontja, IV.
melléklete B. része 7–12. és 16–17. pontja, V. melléklete A. része I. szakasza 2.1. pontjának és II. szakasza 1.1. pontjának
sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy az e határozat 3. cikke szerint a Közösségbe behozott valamennyi meghatározott növényt csak abban az esetben lehet a Közösségen belül szállítani – a tulajdonos vagy a címzett saját használatára
szánt, nem kereskedelmi célú kis mennyiségű szállítmány kivételével, amennyiben kizárható a meghatározott károsító
szervezet elterjedésének veszélye – ha azt a 92/105/EGK irányelv (1) rendelkezéseivel összhangban elkészített és kiállított
növényútlevél kíséri, és:
a) egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta olyan tagállam termőhelyén termesztették, amelyről
ismert, hogy a károsító szervezet ott nem fordul elő; vagy
b) egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta a tagállamban illetékes hivatalos szerv által a
vonatkozó növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban létesített kártevőmentes területen
fekvő termőhelyen termesztették; vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol az elszállítást megelőző két év alatt lebonyolított hivatalos vizsgálatok során a
meghatározott károsító szervezetnek semmilyen nyomát nem észlelték és a termőhelyet közvetlenül az elszállítást
megelőzően is megvizsgálták.

(1) HL L 4., 1993.1.8., 22. o. A 2005/17/EK irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 23. o.) módosított irányelv.
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II. MELLÉKLET
E HATÁROZAT 6. CIKKÉBEN EMLÍTETT SZÜKSÉGHELYZETI INTÉZKEDÉSEK
I. Elhatárolt területek kialakítása
1. A 6. cikkben említett elhatárolt területek a következő részekből állnak:
a) fertőzött körzet, amelyre vonatkozóan megerősítették a károsító szervezet jelenlétét, és amely magában foglal
minden, a meghatározott károsító szervezet által okozott tünetet mutató meghatározott növényt; és
b) pufferzóna, amelynek határa legalább 1 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el.
Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, szélesebb elhatárolt
területet kell meghatározni, amely magában foglalja az érintett elhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.
2. Az 1. pontban említett körzetek pontos körülhatárolása szilárd tudományos alapelveken, a meghatározott károsító
szervezetek és kórokozó-átvivőik biológiáján, a fertőzöttség mértékén, az évszakon és különösen a meghatározott
növényeknek az érintett tagállamokon belüli eloszlásán alapul.
3. Amennyiben a meghatározott károsító szervezet jelenlétét megerősítik a fertőzött körzeten kívül, az érintett területek
körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni.
4. Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett éves felülvizsgálatok alapján legalább két egymást követő év során
nem fedezik fel a meghatározott károsító szervezetet az adott elhatárolt területen, akkor ezt az elhatárolást meg kell
szüntetni, és nincs szükség a továbbiakban az e melléklet II. szakaszában meghatározott intézkedésekre.
II. Intézkedések az elhatárolt területeken
A 6. cikkben említett, az elhatárolt területeken végrehajtandó hatósági intézkedéseknek legalább a következőket kell
tartalmazniuk:
— megfelelő intézkedések a meghatározott károsító szervezet kiirtása érdekében,
— a károsító szervezet jelenlétének megfelelő vizsgálatokkal történő intenzív ellenőrzése.

L 161/69

L 161/70

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007.6.22.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. június 21.)
a Cseh Köztársaságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1
altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat
módosításáról
(az értesítés a C(2007) 3120. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/434/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(3)

A Bizottság megállapítja, hogy a Cseh Köztársaság illetékes hatóságai által létrehozott „A” és „B” területek
határai megfelelő távolságra vannak a járványkitörés tényleges helyszínétől. A Cseh Köztársaság „A” és „B” területének kijelölését ezért a Bizottság elfogadja és meghatározható ezek fenntartásának időtartama.

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,
(4)

tekintettel a egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

Ezért a 2006/415/EK határozatot a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedéseket az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságnak következő ülésén felül kell vizsgálnia,

mivel:

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

(1)

A Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos
egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i
2006/415/EK bizottsági határozat (3) bizonyos védekezési
intézkedéseket határoz meg annak megakadályozása
érdekében, hogy a madárinfluenza a Közösség még
nem fertőzött területeire baromfi, valamint az abból származó termékek mozgása révén átterjedjen.

1. cikk
A 2006/415/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében található szövegnek megfelelően módosul.
2. cikk
E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.
(2)

A Cseh Köztársaság a területén történő H5N1 altípusú
magas patogenitású madárinfluenza-járvány kitörését
jelentette, és a 2006/415/EK határozat alapján megtette
a megfelelő intézkedéseket, ideértve a határozat 4.
cikkében említett „A” és „B” területek létrehozását is.

(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK irányelvvel
(HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv; helyesbített
változat: HL L 195., 2004.6.2., 12. o.
(2) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.
(3) HL L 164., 2006.6.16., 51. o. A 2007/128/EK határozattal
(HL L 53., 2007.2.22., 26. o.) módosított határozat.
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MELLÉKLET
A 2006/415/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:
1. Az A. rész a következő szöveggel egészül ki:
A terület
„ ISOországkód

CZ

Tagállam

Kód
(ha van)

Megnevezés

CSEH
KÖZTÁRSASÁG

Alkalmazás határideje
4. cikk (4) bekezdés b) pont
iii. alpont

2007.6.30.

Védőkörzet

BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
HORKY
ČESKÉ HEŘMANICE
DŽBÁNOV
TISOVÁ
VRAČOVICE-ORLOV (partly)
HRUŠOVÁ (partly)
ZÁLŠÍ
VYSOKÉ MÝTO

Megfigyelési körzet

LEŠTINA (partly)
NOVÉ HRADY
ŘEPNÍKY
BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
DOLNÍ ÚJEZD
HORKY
CHOTOVICE (partly)
MAKOV
MORAŠICE
NOVÁ SÍDLA
OSÍK
PŘÍLUKA
ŘÍDKÝ
SEDLIŠTĚ
SUCHÁ LHOTA
TRŽEK
ÚJEZDEC
VIDLATÁ SEČ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
BRANDÝS NAD ORLICÍ
BUČINA
ČESKÉ HEŘMANICE
DOBŘÍKOV
DŽBÁNOV
HRÁDEK
BĚSTOVICE
NASAVRKY
CHOCEŇ
JAVORNÍK
JEHNĚDÍ
KOLDÍN
LIBECINA
MOSTEK
NĚMČICE (partly)
ORLICKÉ PODHŮŘÍ
OUCMANICE
PODLESÍ (partly)
PUSTINA
ŘETOVÁ
ŘETŮVKA (partly)
SKOŘENICE
SLATINA
SLOUPNICE
SRUBY
SUDISLAV NAD ORLICÍ
SVATÝ JIŘÍ
TISOVÁ
ÚJEZD U CHOCNĚ
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A terület
ISOországkód

Tagállam

Kód
(ha van)

Megnevezés

2007.6.22.

Alkalmazás határideje
4. cikk (4) bekezdés b) pont
iii. alpont

VLČKOV (partly)
VODĚRADY
VRACLAV
VRAČOVICE-ORLOV
HRUŠOVÁ
ZÁDOLÍ
KOSOŘÍN
ZÁLŠÍ
ZÁMRSK
ZÁŘECKÁ LHOTA
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL (partly)”

2. A B. rész a következő szöveggel egészül ki:
„ISOországkód

CZ

B terület
Tagállam

CSEH
KÖZTÁRSASÁG

Kód
(ha van)

Megnevezés

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:
OKRES: Chrudim, Pardubice, Svitavy
Ústí nad Orlicí.

00052

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ:
OKRES: Rychnov nad Kněžnou”

Alkalmazás határideje
4. cikk (4) bekezdés b) pont
iii. alpont

2007.6.30.

