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

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 849/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
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. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
megállapításáról szóló, 2007. július 19-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK
TR
ZZ

52,4
106,7
79,6

0707 00 05

MK
TR
ZZ

68,1
104,4
86,3

0709 90 70

TR
ZZ

90,5
90,5

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

55,1
55,7
57,8
56,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

91,4
90,0
101,7
89,4
86,6
100,0
96,8
54,7
97,3
89,8

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

82,7
83,8
103,5
138,6
125,0
106,7

0809 10 00

TR
ZZ

179,3
179,3

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

344,6
302,2
366,1
337,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

159,9
159,9

0809 40 05

IL
ZZ

142,1
142,1

(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”.
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A BIZOTTSÁG 850/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel
kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól szóló 378/2005/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

mazza a nemzeti referencialaboratóriumok konzorciumának jegyzékét.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(5)

A díj összegét soha nem igazították ki a 378/2005/EK
rendelet hatálybalépése óta, így a díjat emelni kell az
említett időpont óta szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében.

(6)

A Cseh Köztársaság, Írország, Magyarország és Finnország tájékoztatták a Bizottságot, hogy a konzorciumban
részt vevő nemzeti referencialaboratóriumaik neve és
egyes adatai megváltoztak. Ennek megfelelően a
378/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő jegyzék
helyébe az e rendelet mellékletében szereplő jegyzék lép.

(7)

A 378/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet közösségi eljárást határoz
meg a takarmányozásban használt takarmány-adalékanyagok forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozóan. Előírja, hogy egy új takarmány-adalékanyagot vagy egy takarmány-adalékanyag új alkalmazását
engedélyeztetni kívánó bármely személynek engedélyezés
iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania
a Bizottsághoz az említett rendelettel összhangban.

Az 1831/2003/EK rendelet ezenkívül közösségi referencialaboratórium (a továbbiakban: KRL) létrehozását írja
elő egyes, a rendelet II. mellékletében megállapított kötelezettségek és feladatok ellátására. A rendelet előírja
továbbá, hogy a KRL munkáját nemzeti referencialaboratóriumok konzorciuma segítheti.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 378/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:
(3)

(4)

A 378/2005/EK rendelet a kérelmek, valamint a KRL
kötelezettségei és feladatai tekintetében megállapítja az
1831/2003/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályait.

A 378/2005/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése előírja
a KRL számára, hogy a kérelmezőknek minden egyes
kérelem esetében díjat (a továbbiakban: díj) számítson
fel. Ezenkívül a szóban forgó rendelet II. melléklete tartal-

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

1. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A KRL a kérelmezőnek minden egyes kérelem
esetében 6 000 EUR összegű díjat (a továbbiakban: díj)
számít fel.”

2. A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege
lép.
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

2007.7.20.
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MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
A Közösségi Referencialaboratórium és a nemzeti referencialaboratóriumok 6. cikk (2) bekezdésében említett
konzorciuma

KÖZÖSSÉGI REFERENCIALABORATÓRIUM
Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja. Etalonanyag- és Mérésügyi Intézet. Geel, Belgium.

A TAGÁLLAMOK NEMZETI REFERENCIALABORATÓRIUMAI
Belgique/België
— Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,
— Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.
Česká republika
— Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.
Danmark
— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.
Deutschland
— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),
Oberschleißheim,
— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,
— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,
— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.
Eesti
— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,
— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.
Éire/Ireland
— The State Laboratory, Kildare.
España
— Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,
— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.
France
— Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), Rennes.
Italia
— Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,
— Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.
Κύπρος
— Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, Λευκωσία.
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Latvija
— Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.
Lietuva
— Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,
— Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.
Luxembourg
— Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.
Magyarország
— Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.
Nederland
— RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,
— Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.
Österreich
— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.
Polska
— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,
— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.
Portugal
— Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.
Slovenija
— Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno
okolja, Ljubljana,
— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
Slovensko
— Skúšobné laboratórium – Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.
Suomi/Finland
— Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.
Sverige
— Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.
United Kingdom
— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.
AZ EFTA-TAGORSZÁGOK NEMZETI REFERENCIALABORATÓRIUMAI
Norway
— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.”
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A BIZOTTSÁG 851/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált
egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről
meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést,
ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006.
február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének
b), c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és
közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető
export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet
VII. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru
formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen
visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében
a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2)
meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha
ezek a termékek a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével
összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre
minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése
meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó
árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre
meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas
visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra
a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által
nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó
áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség
van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú
szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi
visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes
megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a
teljesítésére.

(7)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és a 318/2006/EK
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének 1. portjában feltüntetett, illetve a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint
kerültek rögzítésre.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel
(HL L 294., 2006.10.25, 19. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb a 447/2007/EK rendelettel
(HL L 106., 2007.4.24., 31. o.) módosított rendelet.
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A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes
termékekre 2007. július 20-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)
Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban
KN-kód

1701 99 10

Leírás

fehér cukor

A visszatérítési ráta előzetes
rögzítése esetén

Egyéb

34,70

34,70

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Albániába, Horvátországba, Bosznia és Hercegovinába, Szerbiába, Montenegróba, Koszovóba, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba, Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék
(Vatikánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területekre, Heligolandra, Grönlandra, a Feröerszigetekre, és a Ciprusi Köztársaság azon területeire irányuló export esetén, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol
tényleges ellenőrzést, valamint azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július
22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe exportáltak.
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A BIZOTTSÁG 852/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó exportvisszatérítések megállapításáról
(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első
albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési
helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci
helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt
szükségessé teszik.

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni,
amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és
amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

mivel:

(5)

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

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

(2)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt
termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti
különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű
export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal
és egyes kritériumokkal összhangban.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések
nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 247/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
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2007. július 20-tól a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó exportvisszatérítések (a)
Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:
S00: minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi
Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.
(a) Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás
megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben
rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.
(1) Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az
alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált
nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel
elosztva kapunk meg.
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A BIZOTTSÁG 853/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó
export-visszatérítések megállapításáról
gokkal
folytatott
kereskedelem
tekintetében
a
318/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i
951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

(5)

Az export-visszatérítések kiegyenlíthetik a Közösség és a
harmadik ország kivitele közötti versenykülönbséget.
Egyes közeli, illetve a közösségi termékeknek preferenciális behozatali elbánást biztosító harmadik országbeli
rendeltetési helyekre történő közösségi kivitelek jelenleg
rendkívül kedvező versenyhelyzetben vannak. Ezért az e
rendeltetési helyekre történő kivitelek visszatérítését meg
kell szüntetni.

(6)

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

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában
felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli
ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.
A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű
export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal
és egyes kritériumokkal összhangban.
A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első
albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési
helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci
helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt
szükségessé teszik.
Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni,
amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és
amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik orszá-

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott
termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt
feltételek teljesülése esetén.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság
feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 69, 2007.3.9., 3 o.) módosított rendelet.

(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL
L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.
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2007. július 20-tól a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó
export-visszatérítések (a)
Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

34,70

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

34,70

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

34,70

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470 (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

34,70

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3470

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:
S00: minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi
Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.
(a) Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás
megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben
rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.
(1) A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg
nem alkalmazandó.
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A BIZOTTSÁG 854/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra
vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről
zati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően
célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati
felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés
maximális összegét.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére
valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

(3)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:
1. cikk
(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a
2006/2007. gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló,
2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2)
rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 958/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. július 19-én véget érő részleges pályá-

2007. július 19-én véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 958/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés
39,695 EUR/100 kg.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK rendelettel
(HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 175., 2006.6.29., 49. o. A 203/2007/EK rendelettel (HL L 61.,
2007.2.28., 3. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 855/2007/EK RENDELETE
(2007. július 19.)
a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó
maximális export-visszatérítés rögzítéséről
zati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően
célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati
felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés
maximális összegét.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére
valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

(2)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:
(1)

(3)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország,
Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és
Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor
export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, 2007. január 17-i
38/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges
pályázati felhívásokról.
A 38/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. július 18-ig véget érő részleges pályá-

1. cikk
2007. július 18-ig véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 38/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés
45,236 EUR/100 kg.

2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 19-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 69, 2007.3.9., 3 o.) módosított rendelet.
(2) HL L 11., 2007.1.18., 4. o. A 203/2007/EK rendelettel (HL L 61.,
2006.2.28., 3. o.) módosított rendelet.
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2007. február 15.)
az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen
államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról szóló megállapodásnak a
Közösség nevében történő megkötéséről
(2007/511/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban
Dánia nem vesz részt e határozat Tanács által történő
elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása
rá nézve nem kötelező. Mivel e határozat az Európai
Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV.
címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra
épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban
Dánia az e határozat elfogadásától számított hat hónapon
belül dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(4)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben az Egyesült
Királyság nem vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes
rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi
határozatnak (3) megfelelően. Az Egyesült Királyság nem
vesz részt ennek elfogadásában, és a határozat vagy
annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(5)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az
Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi
határozatnak (4) megfelelően nem vesz részt. Írország
nem vesz részt a határozat elfogadásában, és a határozat
vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 66.
cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első
albekezdésével,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),
mivel:
(1)

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i
2007/2004/EK tanácsi rendelet (2) 21. cikkének (3)
bekezdése kimondja, hogy a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult
országok vesznek részt az Ügynökség munkájában. Részvételük módját a Közösség és az érintett országok között
megkötendő további megállapodások szabályozzák.

(2)

A 2004. október 7-én kapott felhatalmazása alapján a
Bizottság az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal lezárta a tárgyalásokat egy olyan megállapodásról,
amely ezen államoknak az Európai Unió Tagállamai
Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének
módját szabályozza.

(1) Az Európai Parlament 2006. december 12-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé).
(2) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

(3) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(4) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
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A 2007/512/EK tanácsi határozatnak (1) megfelelően,
figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére, a megállapodás a Közösség nevében 2007. február
1-jén aláírásra került.
A megállapodást meg kell kötni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

2007.7.20.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz (2).
2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 9. cikkének (1) bekezdésében előírt jóváhagyási
okmánynak a Közösség nevében történő letétbe helyezésére
jogosult személyt, hogy kifejezésre juttassa a Közösség egyetértését azzal, hogy a megállapodás rá nézve kötelező.

1. cikk
Az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének
módjáról szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra
kerül.

(1) Lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.
a Tanács részéről
az elnök
W. SCHÄUBLE

(2) Lásd e Hivatalos Lap 19. oldalát.

2007.7.20.
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2007. február 15.)
az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen
államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról szóló megállapodásnak a
Közösség nevében történő aláírásáról és a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
(2007/512/EK)
elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása rá
nézve nem kötelező. Mivel e határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének
rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az
említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia az
e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül
dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 66.
cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatával összefüggésben,

(5)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben az Egyesült
Királyság nem vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes
rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi
határozatnak (2) megfelelően. Az Egyesült Királyság nem
vesz részt ennek elfogadásában, és a határozat vagy
annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(6)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország az
Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi
határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. Írország
nem vesz részt a határozat elfogadásában, és a határozat
vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

(2)

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i
2007/2004/EK tanácsi rendelet (1) 21. cikkének (3)
bekezdése kimondja, hogy a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult
országok részt vesznek az Ügynökség munkájában. Részvételük módját a Közösség és ezen országok között
megkötendő külön megállapodások szabályozzák.

A 2004. október 7-én kapott felhatalmazása alapján a
Bizottság lezárta az Izlandi Köztársasággal és a Norvég
Királysággal folytatott tárgyalásokat egy olyan megállapodásról, amely meghatározza ezen államoknak az Európai
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való
részvételének módját.

(3)

A 2005. május 18-án parafált megállapodást, annak
későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel
alá kell írni és az ahhoz csatolt közös nyilatkozatot
jóvá kell hagyni. A megállapodást ideiglenesen alkalmazni
kell.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban
Dánia nem vesz részt e határozat Tanács által történő

(1) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének
módjáról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történő
aláírása és a megállapodáshoz csatolt közös nyilatkozat a
Közösség nevében jóváhagyásra kerül, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás és a közös nyilatkozat szövegét csatolták e
határozathoz.
(2) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(3) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

L 188/18
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2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására
jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk
A megállapodást – annak 9. cikke (2) bekezdésével összhangban – a megkötéséhez szükséges formális
eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell (1).

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.
a Tanács részéről
az elnök
W. SCHÄUBLE

(1) A megállapodás aláírásának időpontját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2007.7.20.

2007.7.20.
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L 188/19

MEGÁLLAPODÁS
az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, ezen
államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
amelyet az Európai Unió Tanácsa képvisel,
egyrészről, valamint
AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Izland), és
A NORVÉG KIRÁLYSÁG (a továbbiakban: Norvégia),
másrészről,
TEKINTETTEL az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen államoknak a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás);

(2)
Izland és Norvégia a következő ügyekben rendelkeznek
szavazati joggal:

MIVEL:

(1)

(2)

Az Európai Közösség a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel (1) (a továbbiakban: a rendelet) felállította az
Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget
(a továbbiakban: az Ügynökség).
A rendelet a schengeni vívmányoknak a megállapodás
értelmében történő továbbfejlesztését jelenti.

(3)

A rendelet megerősíti, hogy a schengeni vívmányok
végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult
országok teljes mértékben részt vesznek az Ügynökség
munkájában, noha szavazati joguk korlátozott.

(4)

A megállapodás nem szabályozza azt, hogy Izland és
Norvégia milyen feltételekkel társulhat a schengeni
vívmányok további fejlesztése keretében az Európai
Unió által felállított új szervek tevékenységeihez, és az
Ügynökséghez való társulás egyes aspektusait a megállapodásban részes felek közötti kiegészítő megállapodásban
kell rendezni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Az igazgatótanács
(1)
Izland és Norvégia a rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében megállapítottak szerint képviselettel rendelkezik az
Ügynökség igazgatótanácsában.
(1) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.

a) külső határaikon vagy azok közelében folytatott meghatározott tevékenységekre vonatkozó határozatok; az ilyen határozatokra vonatkozó javaslatok megkövetelik, hogy képviselőjük az igazgatótanácsban azok elfogadása mellett
szavazzon;

b) a 3. cikk (közös műveletek és kísérleti projektek a külső
határokon), a 7. cikk (műszaki eszközök kezelése), a 8.
cikk (a külső határokon fokozott technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő
tagállamok támogatása), valamint a 9. cikk (1) bekezdésének
első mondata (közös visszatérési műveletek) szerinti olyan
meghatározott tevékenységekre vonatkozó határozatok,
amelyek végrehajtására Izland és/vagy Norvégia által rendelkezésre bocsátott humán erőforrások és/vagy eszközök
felhasználásával kerül sor;

c) a 4. cikk szerinti kockázatelemzésre (közös integrált kockázatelemzés kidolgozása, általános és speciális kockázatelemzés) vonatkozó és azokat közvetlenül érintő határozatok;

d) az 5. cikk szerinti képzési tevékenységekre vonatkozó határozatok, az egységes alaptanterv létrehozása kivételével.
2. cikk
Pénzügyi hozzájárulás
Izland és Norvégia a megállapodás 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott százalékaránynak megfelelően járul hozzá
az Ügynökség költségvetéséhez.
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3. cikk

8. cikk

Adatvédelem és az adatok titkossága

Személyzet

(1)
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995.
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) kell alkalmazni az Ügynökség által az izlandi és a
norvég hatóságoknak továbbított személyes adatokra.

(1)
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó
alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától
eltérően a teljes állampolgársággal rendelkező izlandi és norvég
állampolgárokat az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.

(2)
A személyes adatok közösségi intézmények és szervek
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000.
december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi
rendeletet (2) kell alkalmazni az izlandi és a norvég hatóságok
által az Ügynökségnek továbbított adatokra.

(2)
Izlandi vagy norvég állampolgárok azonban nem nevezhetők ki az Ügynökség ügyvezető igazgatójává vagy helyettes
ügyvezető igazgatójává.
(3)
Izlandi vagy norvég állampolgárok nem nevezhetők ki az
Ügynökség igazgatótanácsának elnökévé vagy elnökhelyettesévé.

(3)
Izland és Norvégia betartja az igazgatótanács eljárási
szabályzatában foglalt, az Ügynökség birtokában lévő dokumentumok bizalmasságára vonatkozó szabályokat.
4. cikk
Jogállás
Az Ügynökség az izlandi és a norvég jog szerint jogi személyiséggel rendelkezik, továbbá Norvégiában és Izlandon az
izlandi, illetve a norvég jogban a jogi személyeknek biztosított
legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és
ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá bíróság
előtt eljárhat.

9. cikk
Hatálybalépés
(1)
E megállapodás egy hónappal azon napot követően lép
hatályba, hogy a Tanács főtitkára mint letéteményes megállapította, hogy az e megállapodásban részes felek részéről vagy
nevükben kinyilvánítandó hozzájárulás – miszerint e megállapodás rájuk nézve kötelező – valamennyi formai követelménye
teljesült.
(2)
E megállapodást az aláírását követő naptól kezdve ideiglenesen kell alkalmazni.

5. cikk

10. cikk

Felelősség
Az Ügynökség felelősségét a rendelet 19. cikkének (1), (3) és (5)
bekezdése szabályozza.
6. cikk
Bíróság
Izland és Norvégia elismeri az Európai Közösségek Bíróságának
az Ügynökséggel kapcsolatos, a rendelet 19. cikke (2) és (4)
bekezdésében előírt hatáskörét.

Érvényesség és megszűnés
(1)

E megállapodást határozatlan időre kötik.

(2)
E megállapodás hat hónappal azután hatályát veszti, hogy
Izland, Norvégia vagy az Európai Unió Tanácsa felmondja,
továbbá megszűnik a megállapodás 11. és 16. cikke szerinti
eljárásokkal összhangban.
A megállapodás 17. cikkében említett megállapodás e megállapodás megszűnésének következményeire is vonatkozik.

7. cikk
Kiváltságok és mentességek
Izland és Norvégia alkalmazza az Ügynökségre és személyzetére
az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló
jegyzőkönyvet, valamint az e jegyzőkönyv alapján elfogadott
szabályokat.

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

E megállapodás, valamint a hozzá csatolt közös nyilatkozat kétkét eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn,
francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,
német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint
izlandi és norvég nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt
hiteles.
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Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el uno de febrero del dos mil siete.
V Bruselu dne prvního února dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles, den første februar to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le premier février deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada pirmajā februārī.
Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de dois mil e sete.
Întocmit la Bruxelles, întâi februarie două mii șapte.
V Bruseli prvého februára dvetisícsedem.
V Bruslju, prvega februarja leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundrasju.
Gjört í Brussel fyrsta dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sjö.
Utferdiget i Brussel den 1. februar 2007.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyrir hönd Evrópubandalagsins
For Det europeiske fellesskap

За Европейската общност
Por la República de Islandia
Za Islandskou republiku
For Republikken Island
Für die Republik Island
Islandi Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Islandes Republikas vārdā
Islandijos Respublikos vardu
az Izlandi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ l-Iżlanda
Voor de Republiek IJsland
W imieniu Republiki Islandii
Pela República da Islândia
Pentru Republica Islanda
Za Islandskú republiku
Za Republiko Islandijo
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd lýðveldisins Íslands
For Republikken Island

За Република Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Għar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge
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Az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság kormányának
EGYÜTTES NYILATKOZATA
az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról
szóló megállapodásról

Az Európai Közösség,
az Izlandi Köztársaság kormánya,
és
a Norvég Királyság kormánya,
miután a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 21. cikke (3) bekezdésével összhangban megállapodást kötöttek az
Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételére vonatkozó szabályokról,
együttesen úgy nyilatkoznak, hogy:
Az említett megállapodásban előírt szavazati jogot az Izlanddal és Norvégiával fenntartott azon sajátos
kapcsolatok indokolják, amelyek ezen államoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához
és fejlesztéséhez való csatlakozásából erednek, ahogyan ezt az Amszterdami Szerződéshez csatolt schengeni
jegyzőkönyv elismeri.
E szavazati jog kivételes, és a schengeni együttműködés sajátos jellegéből, valamint Norvégia és Izland
különleges helyzetéből fakad.
Nem tekinthető tehát jogi vagy politikai precedensnek az említett megállapodásban részes felek közötti
bármely más együttműködési terület, vagy más harmadik országoknak az Unió egyéb ügynökségeiben való
részvétele vonatkozásában.
E szavazati jog semmilyen körülmények között sem gyakorolható szabályozási vagy jogalkotási jellegű
határozatok esetén.
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