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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 882/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
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 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
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 26-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

TR
ZZ

90,5
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

95,7
95,7

0709 90 70

TR
ZZ

87,9
87,9

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

46,8
64,6
61,3
57,6

0806 10 10

BR
EG
MA
TR
ZZ

161,0
143,6
207,0
180,9
173,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,0
98,6
80,8
78,6
101,8
111,8
36,3
102,1
86,6

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

71,8
77,7
80,2
139,7
98,7
93,6

0809 10 00

TR
ZZ

167,2
167,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
286,0
288,0
299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

157,0
157,0

0809 40 05

IL
ZZ

73,8
73,8

(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”.

2007.7.27.
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A BIZOTTSÁG 883/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,
valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról
szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról
a többi tagállam esetében pedig november 1-jétől a valamennyi tagállamban egységes ajánlattételi határidőig,
december 31-éig tartson. Ezen első szakasz végén a
Bizottságnak szükség esetén az első szakasz folyamán
benyújtott elfogadható ajánlatokra odaítélési együtthatót
kell megállapítania, és le kell zárnia az adott gazdasági
évre vonatkozó ajánlattételt, ha a felkínált mennyiség
meghaladja az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1)
bekezdésében megállapított mennyiséget. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az intervenciós hivatalok
és a gazdasági szereplők adminisztratív és anyagi megterhelése, különösen az olyan biztosítékok letétbe helyezésével kapcsolatban, amelyek rendelkezésre álló mennyiségek híján szükségtelennek bizonyulhatnak, rendelkezni
kell arról, hogy a január 1-je és a második szakaszban
intervencióra rendelkezésre álló mennyiségnek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele közötti
időszakban ne lehessen ajánlatokat benyújtani.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 735/2007/EK rendelettel módosított 1784/2003/EK
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése az egész Közösségen
belül az intervenciós hivatalok által felvásárolható kukorica összmennyiségét a 2007/2008-as gazdasági évre
vonatkozóan 1 500 000 tonnára, a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan 700 000 tonnára, a 2009/2010-es
gazdasági évtől kezdődően pedig 0 tonnára korlátozta.

(2)

Az intervenciós kukoricafelvásárlási rendszer megfelelő
igazgatásának biztosítása érdekében, valamint annak lehetővé tételére, hogy valamennyi tagállam gazdasági
szereplői egyenlő feltételek mellett vehessék igénybe az
intervenciós rendszert, a 824/2000/EK bizottsági rendeletben (2) meg kell állapítani az intervencióra felajánlható
kukoricamennyiségek odaítélésének egyedi és részletes
szabályait. Ebből a célból létre kell hozni az említett
mennyiségek odaítélési mechanizmusát a gazdasági év
azon időszakaira vonatkozóan, amelyek során a gazdasági szereplők ajánlatot nyújthatnak be; az ajánlatok
benyújtására megfelelő időt kell biztosítani, és amenynyiben a felajánlott mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget, lehetővé kell tenni egy valamennyi ajánlattevő esetében azonos odaítélési együttható
megállapítását. Ezért rendelkezni kell az ajánlatok két
szakaszban történő vizsgálatáról, és meg kell határozni
a kukoricára vonatkozó ajánlattétel, valamint a szállítás
és az átvétel ütemtervét.

(3)

Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott intervenciós időszakokat figyelembe véve,
és annak érdekében, hogy a szereplők egyenlő bánásmódban részesüljenek, rendelkezni kell arról, hogy a
kukoricára vonatkozó ajánlattétel első szakasza Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében
augusztus 1-jétől, Svédország esetében december 1-jétől,

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb az 1572/2006/EK rendelettel (HL L 290., 2006.10.20., 29. o.) módosított rendelet.

(4)

Figyelembe véve, hogy szükség esetén az első szakaszra
vonatkozó odaítélési együttható meghatározásához időre
van szükség, az ajánlattétel második szakaszát az intervencióra továbbra is rendelkezésre álló mennyiségnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon kell megnyitni; ez a nap valamennyi tagállam
esetében az ajánlatok benyújtásának első napja. A
második szakasz folyamán az ajánlatokat az említett
mennyiség közzétételét követő első péntektől kezdve
hetente, a gazdasági szereplők által legkésőbb pénteken
brüsszeli idő szerint 12 óráig benyújtott ajánlatok alapján
kell elfogadni. A Bizottságnak minden héten legkésőbb
szerdán internetes honlapján közzé kell tennie a gazdasági szereplők számára az intervencióra rendelkezésre
álló mennyiséget. Ha a felajánlott mennyiségek meghaladják az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított mennyiséget, a Bizottságnak odaítélési együtthatót kell megállapítania és közzétennie, és le
kell zárnia az adott gazdasági évre vonatkozó ajánlattételt. Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított felvásárlási időszakokat figyelembe
véve az ajánlattétel második szakaszának Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában legkésőbb április 30-án, Svédországban június 30án, a többi tagállamban pedig május 31-én minden
esetben le kell zárulnia.

(5)

Az elosztási rendszer hatékony igazgatásának lehetővé
tétele érdekében rendelkezni kell arról, hogy a kukoricára
vonatkozó ajánlatok ne legyenek módosíthatók vagy
visszavonhatók. Emellett az ajánlatok komolyságának
biztosítása érdekében biztosíték letételét kell feltételül
szabni, valamint meg kell határozni az ajánlatok valódiságának ellenőrzésére és a biztosíték feloldására vonatkozó részletes szabályokat. Ezt az ellenőrzést ugyanazon
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szabályok és ugyanazon feltételek szerint kell végrehajtani, mint amelyeket a készletek közraktározás keretében
történő ellenőrzésével kapcsolatban az 1290/2005/EK
rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által
végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2006. június 21-i
884/2006/EK bizottsági rendelet (1) előír. Emellett az
ajánlattétel első szakaszának kezdete és december 31.
között több hónap telhet el. Az első szakaszban ajánlatot
tevő gazdasági szereplők anyagi megterhelésének elkerülése érdekében engedélyezni kell, hogy az ajánlattétel
időpontjában letétbe helyezendő biztosítékot a bankgarancia formájában történő letétbe helyezését követően
csak az ajánlattétel utolsó napját követő naptól kezdve
lehessen lehívni.

(6)

(7)

(8)

A 824/2000/EK rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdése
előírja, hogy az átvétel történhet abban a raktárban, ahol
a gabonaféléket az ajánlat idején tárolják. A raktározási
feltételek javítása érdekében, és annak biztosítására, hogy
az ajánlatok benyújtásától kezdve megfelelő körülmények
álljanak rendelkezésre, azoknak a raktáraknak, ahol a
gabonaféléket az ajánlat idején tárolják, a lehető legjobb
eltarthatóságot kell biztosítaniuk, különösen a kukorica
hosszú távú tárolása tekintetében. Ennek következtében
korlátozni kell az ajánlattevő raktárában történő átvétel
lehetőségét, és az átvétel e módját csak akkor szabad
engedélyezni, ha a gabona tárolását a 884/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti raktározók végzik. Ebben az esetben az ajánlattevőnek a raktározóval fenntartott kapcsolataiban az ajánlattétel
időpontjától kezdve ugyanazon szabályokat és ugyanazon feltételeket kell értelemszerűen érvényesítenie,
mint amelyeket a 884/2006/EK rendelet előír.

A 824/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy az ajánlattevőnek fizetendő ár az
1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében
említett intervenciós ár, amely az ajánlat elfogadásáról
szóló értesítéskor a szállítás első napjaként meghatározott
napon érvényes a raktárhoz leszállított árukra, kirakodás
előtt; ezt az árat a 824/2000/EK rendelet 9. cikkében
említett növekedéseknek és csökkenéseknek megfelelően
kell kiigazítani. Tekintettel a kukorica intervenciós felvásárlásának e rendelet által létrehozott új igazgatási rendszerére, különösen arra, hogy az ajánlatok nem módosíthatók és nem vonhatók vissza, az említett rendelkezéstől
a kukoricára vonatkozó ajánlattétel esetében el kell térni,
amennyiben az ajánlat havában érvényes intervenciós ár
magasabb a szállítás hónapjában érvényes intervenciós
árnál.

A 824/2000/EK rendelet 11a. cikkének a) pontja meghatározza a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó
értesítések tartalmát, annak érdekében, hogy az interven-

(1) HL L 171., 2006.6.23., 35. o. A 721/2007/EK rendelettel (HL
L 164., 2007.6.26., 4. o.) módosított rendelet.
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ciós gabonakészletek alakulásáról heti statisztikai jelentést
lehessen készíteni. Tekintettel a kukorica intervenciós
felvásárlásának e rendelet által létrehozott új igazgatási
rendszerére, a kukoricára vonatkozóan ki kell igazítani
ezeket a rendelkezéseket, különösen az intervenciós hivatalok által az ajánlatokkal kapcsolatban a Bizottsághoz
eljuttatandó értesítésekre vonatkozó szabályokat.

(9)

A rendszer hatékony igazgatásának érdekében rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság által kért adatok
meghatározott formanyomtatványok alapján kerüljenek
benyújtásra, amelyek tartalmazzák az intervenciós rendszer igazgatásához szükséges és a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott adatokat; valamint arról,
hogy a formanyomtatványok a Gabonapiaci Irányítóbizottság előzetes tájékoztatását követően alkalmazhatók,
és szükség esetén a Bizottság által később ugyanezen
feltételek mellett frissíthetők és módosíthatók.

(10)

A 824/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(11)

Mivel az intervenciós időszak Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében augusztus 1jén kezdődik, az e rendeletben előírt intézkedéseket
ettől a naptól kezdve kell alkalmazni.

(12)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 824/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk
(1)
E rendelet 4. cikke sérelme nélkül az intervencióra
felajánlható kukoricamennyiségek az 1784/2003/EK rendelet
5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a 2007/2008-as és 2008/2009-es gazdasági
években két szakaszban kerülnek odaítélésre (»első szakasz«
és »második szakasz«), az e cikk (2)–(5) bekezdésében rögzített feltételek és szabályok szerint.

Az első szakasz Görögországban, Spanyolországban,
Olaszországban és Portugáliában augusztus 1-jén, Svédországban december 1-jén, a többi tagállamban november
1-jén kezdődik, és valamennyi tagállam esetében december
31-éig, az e szakaszban tehető ajánlatok benyújtási határidejéig tart.
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A második szakasz az e szakaszban intervencióra felkínálható mennyiségnek a (2) bekezdés második albekezdésével
összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzétételét követő napon kezdődik. Valamennyi tagállamban ez az ajánlattétel első napja; a szakasz Görögország,
Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében legkésőbb
április 30-áig, Svédország esetében június 30-áig, a többi
tagállam esetében pedig május 31-éig tart.

(2)
Az első szakasz végén a Bizottság a tagállamok által
hetente a 11a. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával
összhangban nyújtott tájékoztatás alapján összesíti a gazdasági szereplők által a kukoricára vonatkozóan a tagállamok
intervenciós hivatalaihoz brüsszeli idő szerint december 31én 12 óráig benyújtott elfogadható ajánlatokat.

Ha a teljes felajánlott mennyiség meghaladja az
1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított maximális mennyiséget, a Bizottság a kérelmezett
mennyiségekre legkésőbb január 25-éig hat tizedesjegyig
odaítélési együtthatót határoz meg és tesz közzé. Ha a kérelmezett mennyiség nem haladja meg a rendelkezésre álló
mennyiséget, az odaítélési együttható 1-gyel egyenlő, és a
Bizottság közzéteszi a megmaradt mennyiséget, amely a
második szakaszban rendelkezésre áll.

A tagállam intervenciós hivatala legkésőbb január 31-én értesíti az ajánlattevőt ajánlatának elfogadásáról, a felajánlott
mennyiség és az odaítélési együttható szorzatával megegyező
mennyiség erejéig.

(3)
Február első szerdájától kezdve a Bizottság a tagállamok által a 11a. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatás alapján hetente
összesíti a gazdasági szereplők által a kukoricára vonatkozóan a tagállamok intervenciós hivatalaihoz brüsszeli idő
szerint legkésőbb az előző héten pénteken 12 óráig benyújtott ajánlatokat.

Ha a felkínált mennyiség meghaladja az intervencióra rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság a kérelmezett mennyiségekre legkésőbb az ajánlattétel határidejét követő negyedik
munkanapon hat tizedesjegyig odaítélési együtthatót határoz
meg és tesz közzé. Ha a felkínált mennyiség nem haladja
meg a rendelkezésre álló mennyiséget, az odaítélési együttható 1-gyel egyenlő, a felkínált mennyiségeket elfogadottnak
kell tekinteni, és a Bizottság internetes oldalán (http://ec.
europa.eu/agriculture/markets/crops/index_en.htm) minden
héten legkésőbb szerdán közzéteszi a gazdasági szereplők
számára az adott héten intervencióra rendelkezésre álló
mennyiséget.

A tagállam intervenciós hivatala legkésőbb az ajánlattétel
határidejét követő kilencedik munkanapon értesíti az ajánlattevőt ajánlatának elfogadásáról, a felajánlott mennyiség és az
odaítélési együttható szorzatával megegyező mennyiség
erejéig.
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(4)
A (2) és (3) bekezdésben említett ajánlatokat az illetékes intervenciós hivatal összesíti beérkezésük időpontjában.
A már megtett ajánlatokat nem lehet módosítani vagy visszavonni.
(5)
Az ajánlatokhoz az elutasítás terhe mellett mellékelni
kell az ajánlattevő által fizetendő, tonnánként 15 eurós
biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást. Ezt a biztosítékot az ajánlattétel időpontjában kell letétbe helyezni; ha
azonban az első szakasz folyamán bankgarancia formájában
nyújtották, a biztosíték csak az ajánlattétel (2) bekezdésben
megállapított határidejét követő naptól kezdve hívható le.
(6)
A biztosíték az ajánlattevő által a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban felkínált mennyiségekre vonatkozik.
A vis maior esetét és a rendkívüli körülményeket kivéve a
következő esetekben a biztosíték teljes összege elvész és a
közösségi költségvetésbe folyik:
a) ha az ajánlattétel és a kukorica átvételének időpontja
között a tárolási helyen található mennyiség alacsonyabb,
mint az ajánlattevő által a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban tett nyilatkozatban feltüntetett mennyiség, a
megengedett 5 %-os tűréshatár sérelme nélkül;
b) ha az ajánlattevő az odaítélt mennyiséget nem szállítja
ténylegesen átvételre az intervenciós központba, a 2. és
az 5. cikkel összhangban.
E bekezdés második albekezdése a) pontjának alkalmazásában az intervenciós hivatalok ellenőrzik a tárolási helyen
található mennyiségeket, értelemszerűen alkalmazva a
közraktározási műveletek keretében raktározott termékek
mennyiségének ellenőrzésére a 884/2006/EK bizottsági
rendeletben (*) előírt szabályokat és feltételeket, valamint
különösen az említett rendelet I. melléklete B. részének III.
pontjában rögzített előírásokat. Az ellenőrzéseknek kockázatelemzés alapján legalább az ajánlatok 5 %-ára és a felkínált mennyiségek 5 %-ára kell kiterjedniük. Ez a minimális
százalékos arány csak az első szakaszban tett ajánlatok ellenőrzésére vonatkozik.
A biztosíték teljes egészében felszabadul
a) az intervencióra felkínált, de oda nem ítélt mennyiségek
tekintetében;
b) az odaítélt mennyiség tekintetében attól kezdve, hogy az
intervenciós hivatal a mennyiség 95 %-át ténylegesen
átvette.
___________
(*) HL L 171., 2006.6.23., 35. o.”
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2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

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

„e) az ajánlattal megkeresett intervenciós központ, valamint e rendelet 5. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a
raktározóval fenntartott kapcsolataiban az e bekezdés
c) pontjában említett tárolási helyre vonatkozóan az
ajánlattétel időpontjától kezdve értelemszerűen a
884/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a)
pontjával összhangban alkalmazandó raktározási és
ellenőrzési előírásokat és feltételeket érvényesíti.”

b) A (3) bekezdés harmadik albekezdését el kell hagyni.
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b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)
Az utolsó átvételnek a kukoricától eltérő gabonafélék esetében legkésőbb a 4. cikk (4) bekezdésének első
albekezdésében említett utolsó szállítást követő második
hónap végéig, a kukorica esetében legkésőbb a 4. cikk (4)
bekezdésének második albekezdésében említett szállítási
határidőket követő második hónap végéig meg kell
történnie; ez a határidő azonban Spanyolország, Görögország, Olaszország és Portugália esetében július 31-nél, a
többi tagállam esetében augusztus 31-nél későbbi
időpontra nem eshet.”

4. A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második
mondata helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelkezés nem alkalmazható az augusztus és szeptember során felkínált cirokra.”

c) A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
5. A 11a. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„(4)
Az intervencióra felkínált, kukoricától eltérő gabonafélék tekintetében az utolsó szállításnak legkésőbb az
ajánlat beérkezésének hónapját követő negyedik hónap
végéig, de Spanyolország, Görögország, Olaszország és
Portugália esetében legkésőbb július 1-jéig, a többi
tagállam esetében legkésőbb július 31-éig meg kell
történnie.

A kukorica tekintetében az első szakasz során benyújtott
ajánlatok esetében a szállításnak február 1-je és április 30a között, a második szakasz során benyújtott ajánlatok
esetében pedig az ajánlat beérkezésének hónapját követő
harmadik hónap végéig, de Spanyolország, Görögország,
Olaszország és Portugália esetében legkésőbb július 1-jéig,
a többi tagállam esetében legkésőbb július 31-éig meg kell
történnie.”

„11a. cikk
(1)
Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi gabonafélét illetően valamennyi
tagállam elektronikus úton közli a Bizottsággal az intervenciós rendszer igazgatásához szükséges adatokat, nevezetesen:

a) minden héten legkésőbb szerda 12.00 óráig (brüsszeli idő
szerint) a következőket:

i. a gazdasági szereplők által az előző hét folyamán
legkésőbb pénteken brüsszeli idő szerint 12 óráig e
rendelet 4. és 3a. cikkével összhangban intervencióra
felkínált gabonamennyiségek;

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő második és harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Az átvétel akkor történhet abban a raktárban, ahol a
gabonaféléket az ajánlat idején tárolják, ha a raktározást
a 884/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a)
pontja szerinti raktározók végzik, és a raktárra az ajánlattétel időpontjától kezdve ugyanazok a szabályok és
feltételek vonatkoznak, mint amelyeket a gabona intervenciós átvételét követően alkalmaznak.

A kukorica esetében az átvett mennyiség nem haladhatja
meg a 3a. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban odaítélt mennyiséget.”

ii. az ajánlattevők által az intervenciós időszak kezdete
óta visszavont ajánlatokban szereplő, a kukoricától
eltérő gabonafélék mennyisége;

iii. az intervenciós időszak kezdete óta intervencióra
felkínált teljes gabonamennyiségek a ii. alpontban
említett mennyiségek levonása után;

iv. az intervenciós időszak kezdete óta e rendelet 5.
cikkével összhangban átvett teljes mennyiségek;

b) a pályázati felhívás közzétételét követő szerdán a
2131/93/EGK bizottsági rendelet (*) 2. cikkének (2)
bekezdésével összhangban pályázati felhívás útján meghirdetett mennyiségeket;
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c) az azon időpontot követő szerdán, amikor a tagállam
meghatározta az érintett tételeket, a 3730/87/EGK tanácsi
rendeletnek (**) megfelelően a Közösség leginkább rászoruló személyei között térítésmentesen szétosztásra szánt
gabonamennyiségeket;

d) legkésőbb az e rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében
említett átvételi határidőt követő hónap végéig a
837/90/EGK tanácsi rendelet (***) III. mellékletében
meghatározott régiók szerinti bontásban a fajsúlyra, a
nedvesség-, a törtszem- és a fehérjetartalomra vonatkozóan az átvett tételek esetében megállapított átlagértékeket.

(2)
Az (1) bekezdésben említett adatközlést akkor is teljesíteni kell, ha nem nyújtottak be ajánlatot. Amennyiben a
tagállam nem közli az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett adatokat, a Bizottság úgy tekinti, hogy az
adott tagállamban nem nyújtottak be ajánlatot.

L 195/7

(3)
Az (1) bekezdésben említett adatközlés formáját és
tartalmát a Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátandó
formanyomtatvány alapján határozza meg. A formanyomtatványok kizárólag a Gabonapiaci Irányítóbizottság előzetes
tájékoztatását követően alkalmazhatók. Ezeket a formanyomtatványokat a Bizottság ugyanezen feltételek mellett igazítja
ki és aktualizálja.
___________
(*) HL L 191., 1993.7.31., 76. o.
(**) HL L 352., 1987.12.15., 1. o.
(***) HL L 88., 1990.4.3., 1. o.”
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG 884/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi
intézkedésekről
(EGT-vonatkozású szöveg)

sági Hatóságot (EFSA), hogy értékelje újra az EU-ban
jelenleg engedélyezett összes élelmiszer-adalékot.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

(5)

Ezzel kapcsolatban az EFSA élelmiszer-adalékanyagok,
aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete újraértékelte az E 128 Vörös 2G színezék biztonságosságát,
és 2007. július 5-én véleményt (4) fogadott el róla.

(6)

Az EFSA értékelése az Európai Unió anilinra vonatkozó
kockázatértékelési jelentésén (5) alapul. A jelentés azt a
következtetést vonja le, hogy az anilint rákkeltőnek kell
tekinteni, amelynek esetében genotoxikus mechanizmus
lehetősége nem zárható ki. Tekintettel arra, hogy az E
128 Vörös 2G színezék az anyagcsere során könnyen
és nagymértékben anilinná alakul, az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy az adott anyag biztonsági kockázatot jelenthet az egészségre nézve. Következésképpen az
EFSA visszavonta az E 128 Vörös 2G esetében érvényben
lévő elfogadható napi bevitelre (ADI) vonatkozó rendelkezését. Az EFSA mindazonáltal azon a véleményen van,
hogy az E 128 Vörös 2G színezék élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználását újra lehet értékelni,
amennyiben az anilin daganatkeltő hatását egyértelműen
tisztázzák, és az derül ki, hogy annak hatása küszöbértékhez köthető és/vagy jelentősége elhanyagolható az
emberre nézve.

(7)

Tekintettel arra, hogy élelmiszer-adalékanyagot csak
abban az esetben szabad használni, amennyiben bizonyítható, hogy az emberi egészségre ártalmatlan, a
94/36/EK irányelvet módosítani kell az E 128 Vörös
2G színezék használatának betiltása céljából.

(8)

Addig is, mivel az E 128 Vörös 2G színezék jelentős
kockázatot jelenthet az emberi egészségre, a Közösségben
fontosnak tartott magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében indokolt azonnali hatállyal felfüggeszteni
az E 128 Vörös 2G színezék élelmiszerekben történő
felhasználását, valamint az E 128 Vörös 2G színezéket
tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát és
importját.

(9)

A 94/36/EK irányelv értelmében az E 128 Vörös 2G
színezék használata engedélyezett minden tagállamban.
Ennek következtében közösségi szintű intézkedésre van
szükség.

mivel:
(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése
alapján a Bizottság felfüggesztheti azon élelmiszerek
forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyek valószínűleg súlyosan veszélyeztetik az emberi egészséget,
amennyiben ezt a kockázatot az érintett tagállamok
intézkedéseikkel nem tudják eredményesen csökkenteni.

(2)

Az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló,
1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (2) I. melléklete engedélyezi az E 128 Vörös 2G
színezék használatát élelmiszerekben. Ezen irányelv IV.
melléklete értelmében az E 128 Vörös 2G színezék használata megengedett a legalább 6 %-os gabonatartalmú
breakfast sausage és a legalább 4 %-os zöldség- és/vagy
gabonatartalmú hamburgerhús esetében. Mindkét élelmiszerben 20 mg/kg maximális érték engedélyezett.

(3)

(4)

Az élelmiszer-színezék használatát az élelmiszerügyi
tudományos bizottság 1975. június 27-én kiadott véleménye (3) alapján engedélyezték. Az említett bizottság az
E 128 Vörös 2G színezékre nézve 0,1 mg/testtömegkilogramm elfogadható napi bevitelt (ADI) állapított meg.
Az élelmiszer-adalékanyagokat folyamatos megfigyelés
alatt kell tartani, és szükség esetén azokat a változó
felhasználási körülmények és az új tudományos ismeretek
tükrében újra kell értékelni. Mivel sok élelmiszer-adalékanyag eredeti értékelését évekkel ezelőtt végezték el, az
Európai Bizottság szükségesnek tartja, hogy az engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokat szisztematikusan újraértékeljék annak ellenőrzésére, hogy a fennálló biztonsági
értékelések nem vesztették-e érvényüket. Következésképpen a Bizottság felkérte az Európai Élelmiszer-bizton-

(1) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági
rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 237., 1994.9.10., 13. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított
irányelv.
(3) SCF (1975). Az élelmiszerügyi tudományos bizottság jelentései, 1.
sorozat, 17., 19., 24. o.

(4) EFSA (2007). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives,
Flavourings, Processing aids and Materials in contact with Food
(AFC) on re-evaluation of food colours Red 2G (E 128). (Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének
véleménye az E 128 Vörös 2G színezék újraértékeléséről.)
5
( ) ECB, 2004, Vegyi Anyagok Európai Irodája, Egészségügyi és
Fogyasztóvédelmi Intézet. European Union Risk Assessment Report
on Aniline. (Az Európai Unió anilinra vonatkozó kockázatértékelési
jelentése.) 50. kötet.
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(10)

A Bizottság ezen rendeletet az új tudományos ismereteket figyelembe véve rendszeresen felülvizsgálja.

(2)
Az E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó élelmiszerek
forgalomba hozatalát fel kell függeszteni.

(11)

Tekintettel a kockázat természetére, ezen rendeletnek
azonnal hatályba kell lépnie.

(3)
Az E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó élelmiszerek
importját fel kell függeszteni.

(12)

Technikai és gazdasági okokat figyelembe véve átmeneti
időszakokat kell megállapítani a 94/36/EK irányelvvel
összhangban már forgalomba hozott E 128 Vörös 2G
színezéket tartalmazó breakfast sausage és hamburgerhús
esetében, valamint az ezen rendelet hatálybalépése előtt
harmadik országokból a Közösségbe indított szállítmányok tekintetében.

2. cikk

(13)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Az E 128 Vörös 2G színezéknek a 94/36/EK irányelv IV.
mellékletében foglaltak szerint élelmiszerekben történő felhasználását fel kell függeszteni.

(1)
Az 1. cikk (2) bekezdésének rendelkezésétől eltérve a
94/36/EK irányelvvel összhangban és ezen rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó breakfast sausage-ot és hamburgerhúst a „felhasználható
… -ig” időpontig, vagy minőségmegőrzési időtartamának lejártáig értékesíteni lehet.
(2)
Az 1. cikk nem érinti azon E 128 Vörös 2G színezéket
tartalmazó breakfastsausage- és hamburgerhús-szállítmányokat,
amelyek esetében az élelmiszer-importőr igazolni tudja, hogy
azok már úton voltak a Közösségbe az érintett harmadik
országból ezen rendelet hatálybalépése előtt.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG 885/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott
folyamatos pályázati eljárás keretében
benyújtott pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló, hogy semmilyen visszatérítés ne kerüljön megállapításra a 2007. július 24-én végződő pályázati időszakra.

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 31. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

(2)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:
(1)

(3)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági
rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.
A bizonyos tejtermékeket érintő export-visszatérítésekre
vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004.
március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5.
cikkének értelmében, valamint a pályázati felhívásra

1. cikk
Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2007.
július 24-én záruló pályázati időszakára, az említett rendelet 1.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékekre és rendeltetési helyekre visszatérítés nem kerül megállapításra.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 276/2007/EK rendelettel
(HL L 76., 2007.3.16., 16. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A legutóbb a 128/2007/EK rendelettel
(HL L 41., 2007.2.13., 6. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 886/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a 996/2007/EK rendelettel megnyitott, sovány marha- és borjúdagadóra vonatkozó vámkontingens
keretében a 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekre
vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék
fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali
vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló
1997. június 3-i 996/97/EK bizottsági rendelet (3)
vámkontingenst nyitott meg marha- és borjúhús-ágazati
termékek behozatalára.

(2)

A rendelkezésre állónál nagyobb mennyiség szerepel a
2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig terjedő időszakra
benyújtott behozataliengedély-kérelmekben. Ezért indokolt a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a
behozatali engedélyek milyen mennyiségre bocsáthatók
ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
0,970873 %-os odaítélési együttható alkalmazandó azon behozataliengedély-kérelmekre, amelyeket a 09.4020 tételszámmal
megnyitott vámkontingens keretében, a 996/2007/EK rendelet
alapján nyújtottak be a 2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig
terjedő időszakra.

2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(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 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 144., 1997.6.4., 6. o. A legutóbb az 568/2007/EK rendelettel
(HL L 133., 2007.5.25., 15. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 887/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre
vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az
egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel
kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására
módot ad e két cél teljesítésére.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor
adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék
közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az
1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó,
minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c),
d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és
közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből
fedezhető.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre,
ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok 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 az
1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk
formájában kerülnek kivitelre.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon
történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005.
november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3)
meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a
bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak
számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

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

(3)

(4)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével
összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék
100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő
áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében
magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe
kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni
a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. Az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 447/2007/EK rendelettel
(HL L 106., 2007.4.24., 31. o.) módosított rendelet.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az
1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az
1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az
e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen
melléklet szerint kerülnek rögzítésre.
(3) HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb az 96/2007/EK rendelettel
(HL L 25., 2007.2.1., 6. o.) módosított rendelet.
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2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató
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MELLÉKLET
A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2007. július 27-től
vonatkozó visszatérítési ráták (1)
(EUR/100 kg)
Visszatérítési ráta
KN-kód

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Leírás

A visszatérítési ráta
előzetes
rögzítése
esetén

Egyéb

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):
a) 3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

—

—

b) Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

a) Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG
3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

0,00

0,00

b) Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

a) Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal
összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó
áruk kivitelekor

0,00

0,00

b) 2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt
tartalmazó termékek kivitelekor

0,00

0,00

c) Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék (Vatikánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területekre, Heligolandra, Grönlandra, a Feröerszigetekre, az Amerikai Egyesült Államokba, 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 888/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és
rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról
leges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés,
amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések
egyidejűleg teljesülhessenek.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a
Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről
szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott
egyezségre, a rendeltetési hely alapján különbséget kell
tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó
termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell
meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési
visszatérítés mennyiségét, az 1722/93/EGK bizottsági
rendeletnek (5) megfelelően a termékek előállításának
feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált
gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal
az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződésének 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában
történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges
intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség
van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre
vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és
az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése a
mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén
export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható
árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti
különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK
bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési
rátát; amelyet akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az
1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy az
1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt
termékek formájában exportálják.

(3)

(4)

(1)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével
összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési
rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden
hónapra meg kell határozni.
Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem
szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak
nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési
ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van
szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú
szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott külön-

HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.
(3) 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.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az
1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK
rendelet 1. cikkében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III.
mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében
kerülnek meghatározásra.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.

(2)

(4) HL L 275., 1987.9.29., 36. o.
(5) HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1584/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató
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MELLÉKLET
A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén
2007. július 27-től alkalmazandó visszatérítési ráták (*)
(EUR/100 kg)
Az alaptermék 100 kg-jára
számított visszatérítési ráta
A termék megnevezése (1)

KN-kód

A visszatérítés
előzetes rögzítése
esetén

Egyéb

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó
termékek exportja esetén

—

—

– egyéb esetekben

—

—

—

—

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

—

—

– – amikor a 2208 alszám

—

—

– – egyéb esetekben

—

—

1002 00 00

Rozs

—

—

1003 00 90

Árpa:
– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

—

—

– egyéb esetekben

—

—

1004 00 00

Zab

—

—

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1,598

1,598

—

—

1,598

1,598

—

—

2,131

2,131

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1001 10 00

1001 90 99

Durumbúza:

Közönséges búza és a kétszeres:
– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó
termékek exportja esetén
– egyéb esetekben

(3)

alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– keményítő:
– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó
– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra
– – egyéb esetekben
– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (4) glükóz, glükózszirup,
maltodextrin, maltodextrinszirup
– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó
– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra
– – egyéb esetekben
– – amikor a 2208 alszám

(3)

alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)
Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez
– amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó
– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra
– egyéb esetekben

(*) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni 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 vagy a Liechtensteini Hercegségbe exportáltak.
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(EUR/100 kg)
Az alaptermék 100 kg-jára
számított visszatérítési ráta

A termék megnevezése (1)

KN-kód

ex 1006 30

A visszatérítés
előzetes rögzítése
esetén

Egyéb

Teljesen hántolt rizs:
– kerekszemű

—

—

– közepesszemű

—

—

1006 40 00

– hosszúszemű
Tört rizs

—
—

—
—

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag

—

—

(1) Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellékletében meghatározott együtthatók alkalmazandók.
(2) Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.
(3) Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).
(4) Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a
glükózszirupra nyújtható.
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A BIZOTTSÁG 889/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó
visszatérítések rögzítéséről
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Egyes feldolgozott termékek vonatkozásában a nyújtandó
visszatérítés mértékét, termékektől függően, azok hamu-,
nyerscellulóz-, maghéj-, fehérje-, zsír- vagy keményítőtartalma függvényében differenciálni kell, mivel e tartalom
különösen jól mutatja a feldolgozott termék által ténylegesen tartalmazott alapanyag mennyiségét.

(5)

Ami a maniókagyökeret és más trópusi gyökereket és
gumókat, valamint a belőlük készült lisztet illeti, a
szóba jöhető export gazdasági vonatkozásai, különös
tekintettel ezeknek a termékeknek a jellegére és eredetére,
jelenleg nem teszik szükségessé export-visszatérítés rögzítését. A gabonafélékből készült egyes feldolgozott
termékek esetében a Közösség nemzetközi kereskedelemben való részvételének kis jelentősége jelenleg nem
teszi szükségessé export-visszatérítés rögzítését.

(6)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását
egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(7)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(8)

Egyes kukorica felhasználásával készült feldolgozott
termékeket hőkezelésnek vethetnek alá, ami felveti
annak a veszélyét, hogy olyan visszatérítés megállapítására kerül sor, amely nem felel meg a termék minőségének. Szükségesnek mutatkozik pontosítani, hogy az
ilyen termékek, amelyek előkocsonyásított keményítőt
tartalmaznak, nem részesülhetnek export-visszatérítésben.

(9)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének és az
1785/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései
szerint az ezen rendeletek 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árfolyamjegyzései, illetve árai és ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti
különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

Az 1785/2003/EK rendelet 13. cikkének értelmében a
visszatérítéseket egyfelől a gabonafélék, a rizs és a tört
rizs rendelkezésre álló készletei aktuális helyzetének és
távlati alakulásának, valamint a Közösség piacán érvényes
áraiknak, illetve a gabonafélék, a rizs, a tört rizs és a
gabonaágazatba tartozó termékek világpiaci árainak figyelembevételével kell rögzíteni. Ugyanezen cikkek értelmében fontos biztosítani továbbá a gabonafélék és a
rizs piacainak kiegyensúlyozottságát, valamint az árak
és a kereskedelem természetes alakulását, illetve emellett
figyelembe kell venni a tervezett export gazdasági vonatkozásait és a Közösség piacán fellépő zavarok elkerüléséhez fűződő érdeket is.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(3)

A gabonafélékből és rizsből előállított termékek importés exportrendszeréről szóló 1518/95/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikke meghatározta azokat a konkrét kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a
termékekre járó visszatérítés kiszámításánál.

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb az 1549/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 13. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 147., 1995.6.30., 55. o. A legutóbb a 2993/95/EK rendelettel
(HL L 312., 1995.12.23., 25. o.) módosított rendelet.

1. cikk
Az 1518/95/EK rendelet 1. cikkében emlitett termékek exportjára adott export-visszatérítések e rendelet mellékletének megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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L 195/21

MELLÉKLET
a Bizottság 2007. július 26-i rendeletéhez, a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott
termékek exportjára alkalmazható visszatérítések rögzítéséről
Termékkód

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések
összege

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
38,36
29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
27,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,97

Termékkód

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések
összege

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

24,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
34,10
34,10
34,10
0,00
0,00
0,00
33,40
25,57
33,40
25,57
25,57
33,40
25,57
35,00
24,29
25,57

(1) Semmiféle visszatérítés nem jár az olyan termékekre, amelyeket a keményítő előkocsonyásítását eredményező hőkezelésben részesítettek.
(2) A visszatérítések megadására a módosított 2730/75/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor (HL L 281., 1975.11.1., 20. o.).
MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).
A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).
A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:
C10: Valamennyi viszonylat.
C14: Valamennyi viszonylat, Svájc és Lichtenstein kivételével.
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A BIZOTTSÁG 890/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről
előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre,
másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek
kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető
gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban
lévő gabonatermék mennyiségére jár.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései
szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség exportvisszatérítéssel fedezhető.
Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra
való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról,
valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a
gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló,
1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2.
cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat,
amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre
járó visszatérítés kiszámítása során.
E számítás során figyelembe kell venni a gabonaterméktartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a
„gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban
használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a
világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás
biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket
be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet
hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek
rögzítésre.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 147., 1995.6.30., 51. o.
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MELLÉKLET
a Bizottság 2007. július 26-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó
visszatérítések rögzítéséről
Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések
összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:
KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,
1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú
termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg
(HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).
C10: Valamennyi viszonylat.
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A BIZOTTSÁG 891/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről
súlyozni szükséges az 1722/93/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott együtthatókkal.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

Az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/79/EGK tanácsi
rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott
termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 30-i
1722/93/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározta a
termelési visszatérítések engedélyezésének feltételeit. A
kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta
meg. Az így kiszámított visszatérítést havonta egyszer
kell rögzíteni, és módosítható, ha a kukorica és/vagy a
búza árai jelentősen megváltoznak.
A pontos fizetendő összeg megállapítása érdekében az e
rendelet által rögzítendő termelési visszatérítéseket

(3)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1722/93/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott termelési visszatérítés:
a) 0,00 EUR/t a kukoricában, a búzában, az árpában és a
zabban lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva;
b) 0,00 EUR/t a burgonyában lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. július 27-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 892/2007/EK RENDELETE
(2007. július 26.)
a 327/98/EK rendelettel a 2007. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő
rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
09.4116 és 09.4166 tételszámú kontingensek esetében
az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2007 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó
kontingenseknél az igényelt mennyiségekre alkalmazandó
odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a
behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók
ki.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003.
szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998.
február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen
annak 5. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 327/98/EK bizottsági rendelet a rizsre és a törmelékrizsre vonatkozóan behozatali vámkontingenseket nyitott
meg, és rendelkezett azok kezelésének módjairól, származási ország szerint felosztva és több alidőszakra bontva a
szóban forgó kontingenseket az említett rendelet IX.
mellékletének megfelelően.

(4)

A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá,
hogy a 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150,
09.4152 és 09.4153 tételszámú kontingensek esetében
az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2007 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre
vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül a 327/98/EK rendelet 5. cikkének első albekezdésével össszhangban meg kell határozni a 09.4127,
09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112,
09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 és 09.4166 tételszámú kontingensek vonatkozásában a kontingensalidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(2)

A júliusi alidőszak a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott kontingens
harmadik alidőszaka, és ugyanezen bekezdés b), c) és d)
pontjában meghatározott kontingensek második alidőszaka.

(3)

A 327/98/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti
közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4154,

(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 2019/2006/EK rendelettel
(HL L 384., 2006.12.29., 48. o.) módosított rendelet.

(1)
A 327/98/EK rendeletben említett, 09.4154, 09.4116 és
09.4166 tételszámú kontingensekhez kapcsolódó, 2007 júliusának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan
benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatóknak az
igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak ki.

(2)
A 327/98/EK rendeletben említett, a 09.4127, 09.4128,
09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117,
09.4118, 09.4119 és 09.4166 tételszámú kontingensek keretében a következő kontingensalidőszakra rendelkezésre álló
összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.
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2. 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. július 26-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET
A 327/98/EK rendelet alkalmazásában a 2007 júliusi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő alidőszakra
rendelkezésre álló mennyiségek:
a) Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen hántolt vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában előírt kontingens:

A 2007 szeptemberi
alidőszakra rendelkezésre
álló összmennyiség
(kg-ban)

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi
alidőszakra megállapított
odaítélési együttható

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

— (2)

19 578 285

Thaiföld

09.4128

— (2)

1 233 332

Ausztrália

09.4129

— (2)

305 500

Egyéb származási országok

09.4130

— (3)

7 319

b) Az 1006 20 KN-kód alá tartozó barnarizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában
előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi
alidőszakra megállapított
odaítélési együttható

Az összes ország

09.4148

— (3)

A 2007 októberi
alidőszakra rendelkezésre
álló összmennyiség
(kg-ban)

60 728

c) Az 1006 40 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c)
pontjában előírt kontingens:

A 2007 júliusi alidőszakra
megállapított odaítélési
együttható

Származás

Tételszám

Thaiföld

09.4149

— (2)

Ausztrália

09.4150

— (1)

Guyana

09.4152

— (1)

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

— (2)

Egyéb származási országok

09.4154

1,809392 %
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d) Az 1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének d) pontjában előírt kontingens:

A 2007 szeptemberi
alidőszakra rendelkezésre
álló összmennyiség
(kg-ban)

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi
alidőszakra megállapított
odaítélési együttható

Thaiföld

09.4112

— (3)

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

3,329173 %

India

09.4117

— (3)

36 522

Pakisztán

09.4118

— (3)

4 521

Egyéb származási országok

09.4119

— (3)

58 099

Az összes ország

09.4166

1,218315 %

7 344
0

0

(1) Erre az alidőszakra nem kell odaítélési együtthatót alkalmazni: a Bizottság nem kapott egyetlen engedélykérelmet sem.
(2) Erre az alidőszakra nem kell odaítélési együtthatót alkalmazni: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval
megegyező mennyiségre vonatkoznak.
(3) Ezen alidőszakra már nincs több rendelkezésre álló mennyiség.
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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/48/EK IRÁNYELVE
(2007. július 26.)
a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái
esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a
végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
1. cikk
tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről
szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

2. cikk

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen
irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

A Bizottság a 2003/90/EK irányelv (2) elfogadásával
kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó
jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal
(CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amenynyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra
vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták
oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

A Közösségi Növényfajta-hivatal és az új növényfajták
oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény azóta számos
egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat,
illetve már létezőket naprakésszé tett.

A 2007. november 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a
tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK irányelvnek az ezen
irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

3. cikk
A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e
rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv
közötti megfelelést bemutató táblázatot.

A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2007. november
1-jétől kell alkalmazniuk.

A 2003/90/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.)
módosított irányelv.
(2) HL L 254., 2003.10.8., 7. o. A 2005/91/EK irányelvvel (HL L 331.,
2005.12.17., 24. o.) módosított irányelv.

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

4. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
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5. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

2007.7.27.
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a
Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek
A közös fajtajegyzékben szereplő fajok

CPVO-jegyzőkönyv

Takarmányborsó

Borsó, 2003.11.6-i TP 7/1

Káposztarepce

Olajrepce, 2004.3.25-i TP 36/1

Napraforgó

Napraforgó, 2002.10.31-i TP 81/1

Zab

Zab, 2003.11.6-i TP 20/1

Árpa

Árpa, 2003.11.6-i TP 19/2

Rizs

Rizs, 2004.11.18-i TP 16/1

Rozs

Rozs, 2002.10.31-i TP 58/1

Tritikálé

Tritikálé, 2007.1.22-i TP 121/2

Búza

Búza, 2003.11.6-i TP 3/3

Keménybúza

Keménybúza, 2003.11.6-i TP 120/2

Kukorica

Kukorica, 2001.11.15-i TP 2/2

Burgonya

Burgonya, 2005.12.1-jei TP 23/2

Len/olajlen

Len/olajlen, 2007.3.21-i TP 57/1

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az új
növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak
A közös fajtajegyzékben szereplő fajok

UPOV-iránymutatások

Takarmányrépa

Takarmányrépa, 1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás

Ebtippan

Tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Óriás tippan

Tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Tarackos tippan

Tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Cérnatippan

Tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

Prérifű

Prérifű, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

Alaszkai rozsnok

Alaszkai rozsnok, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

Csomós ebír

Csomós ebír, 2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
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UPOV-iránymutatások

Nádképű csenkesz

Nádképű csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

Juhcsenkesz

Juhcsenkesz, 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Réti csenkesz

Réti csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

Vörös csenkesz

Vörös csenkesz, 2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

Olasz perje

Perje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Évelő perje

Perje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Hibrid perje

Perje, 2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

Gumós komócsin

Gumós komócsin 1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás

Réti perje

Réti perje, 1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás

Fehér csillagfürt

Fehér csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Kék csillagfürt

Kék csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Sárga csillagfürt

Sárga csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

Lucerna

Lucerna, 2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás

Vöröshere

Vöröshere, 2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás

Fehérhere

Fehérhere, 2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás

Lóbab

Lóbab, 2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás

Tavaszi bükköny

Tavaszi bükköny, 1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás

Karórépa

Karórépa, 2001.4.4-i TG/89/6 iránymutatás

Takarmányretek

Takarmányretek, 2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás

Földimogyoró

Földimogyoró, 1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás

Réparepce

Réparepce, 2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás

Pórsáfrány

Pórsáfrány, 1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás

Gyapot

Gyapot, 2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás

Mák

Mák, 1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás

Fehér mustár

Fehér mustár, 2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás

Szójabab

Szójabab, 1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás

Cirok

Cirok, 1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).”
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A BIZOTTSÁG 2007/49/EK IRÁNYELVE
(2007. július 26.)
a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a
vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének
minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló
2003/91/EK irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002.
június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 7. cikke (2) bekezdésének a), illetve b) pontjára,
mivel:
(1)

(2)

A Bizottság a 2003/91/EK irányelv (2) elfogadásával
kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó
jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal
(CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amenynyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra
vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták
oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.
A Közösségi Növényfajta-hivatal és az új növényfajták
oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény azóta számos
egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat,
illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3)

A 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

2. cikk
A 2007. november 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a
tagállamok alkalmazhatják a 2003/91/EK irányelvnek az ezen
irányelv által történő módosítása előtt hatályos szövegét.
3. cikk
A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e
rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv
közötti megfelelést bemutató táblázatot.
A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2007. november
1-jétől kell alkalmazniuk.
Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.
4. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
5. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

a Bizottság részéről

A 2003/91/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen
irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

Markos KYPRIANOU

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 254., 2003.10.8., 11. o. A 2006/127/EK irányelvvel (HL
L 343., 2006.12.8., 82. o.) módosított irányelv.

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a
Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos név

Köznapi név

CPVO-jegyzőkönyv

Allium cepa L. (Cepa csoport)

Köznapi név

2005.6.14-i TP 46/1

Allium cepa (Aggregatum csoport)

Salottahagyma

2005.6.14-i TP 46/1

Allium porrum L.

Póréhagyma

2001.11.15-i TP 85/1

Allium sativum L.

Fokhagyma

2004.3.25-i TP 162/1

Asparagus officinalis L.

Spárga

2002.3.27-i TP 130/1

Brassica oleracea L.

Karfiol

2001.11.15-i TP 45/1

Brassica oleracea L.

Calabrese brokkoli

2007.3.21-i TP 151/2

Brassica oleracea L.

Bimbóskel

2005.12.1-jei TP 54/2

Brassica oleracea L.

Karalábé

Brassica oleracea L.

Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös
káposzta

Capsicum annuum L.

Paprika

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű és széleslevelű endívia

2005.12.1-jei TP 118/2

Cichorium intybus L.

Ipari cikória

2005.12.1-jei TP 172/2

Cichorium intybus L.

Hajtató cikória

2004.3.25-i TP 173/1

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai

Görögdinnye

2007.3.21-i TP 142/1

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

2007.3.21-i TP 104/2

Cucumis sativus L.

Salátauborka és konzervuborka

2002.3.27-i TP 61/1

Cucurbita pepo L.

Tök

2004.3.25-i TP 119/1

Cynara cardunculus L.

Articsóka és kardi

2004.3.25-i TP 184/1

Daucus carota L.

Sárgarépa és takarmány sárgarépa

2005.12.1-jei TP 49/2

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

2004.3.25-i TP 183/1

Lactuca sativa L.

Saláta

2007.3.21-i TP 13/3

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

2007.3.21-i TP 44/3

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Petrezselyem

2007.3.21-i TP 136/1

Phaseolus coccineus L.

Tűzbab

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

2004.3.25-i TP 65/1
2005.12.1-jei TP 48/2

2007.3.21-i TP 76/2

2007.3.21-i TP 9/1
2005.12.1-jei TP 12/2
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Köznapi név

CPVO-jegyzőkönyv

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó

2003.11.6-i TP 7/1

Raphanus sativus L.

Retek

2002.3.27-i TP 64/1

Spinacia oleracea L.

Spenót

2002.3.27-i TP 55/1

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

2007.3.21-i TP 75/2

Vicia faba L. (partim)

Disznóbab

Zea mays L. (partim)

Csemegekukorica és pattogatni való
kukorica

2004.3.25-i TP Disznóbab/1
2001.11.15-i TP 2/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET
Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az új
növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos név

Köznapi név

UPOV-iránymutatás

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

2003.4.9-i TG 198/1

Apium graveolens L.

Gyökérzeller

2002.4.17-i TG 82/4

Apium graveolens L.

Levélzeller

Beta vulgaris L.

Mángold

2004.3.31-i TG 106/4

Beta vulgaris L.

Cékla

1996.10.18-i TG 60/6

Brassica oleracea L.

Leveles kel

2004.3.31-i TG 90/6

Brassica rapa L.

Kínai kel

2003.4.9-i TG 105/4

Brassica rapa L.

Tarlórépa

2001.4.4-i TG 37/10

Cichorium intybus L.

Leveles cikória

1996.10.18-i TG 154/3

Cucurbita maxima Duchesne

Óriástök

2007.3.14-i TG 155/4

Raphanus sativus L.

Fekete retek

1999.3.24-i TG 63/6

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

1999.3.24-i TG 62/6

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

1988.10.21-i TG 116/3

Solanum melongena L.

Tojásgyümölcs

2002.4.17-i TG 117/4

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).”
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. március 21.)
a Szlovák Köztársaság által a Slovenské lodenice Komárno vállalatnak nyújtandó C 21/06 (ex N
635/05) számú állami támogatásról
(az értesítés a C(2007) 1182. számú dokumentummal történt)
(Csak a szlovák nyelvű szöveg hiteles)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/529/EK)
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(2)

A Bizottság 2006. június 7-i levelében értesítette a
szlovák hatóságokat az EK-Szerződés 88. cikkének (2)
bekezdése szerint indított eljárásról a fentebb említett
támogatási intézkedéssel kapcsolatosan.

(3)

Az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése alapján indított eljárásról szóló bizottsági határozat az Európai Unió
Hivatalos Lapjában lett közzétéve (2). A Bizottság felkérte
az érdekelt feleket, hogy tegyék meg az intézkedéshez
kapcsolódó észrevételeiket.

(4)

A Szlovák Köztársaság 2006. július 6-án kelt és 2006.
július 12-én iktatott levelében benyújtotta a kedvezményezett – a Slovenské lodenice Komárno vállalat – észrevételeit. Mivel ezen észrevételeket a Szlovák Köztársaság
tárta a Bizottság elé, ezért a Bizottság azon a véleményen
van, hogy a Szlovák Köztársaságnak lehetősége volt a
kedvezményezett észrevételeire reagálni. A Szlovák
Köztársaság egyéb észrevételt nem adott át. A Bizottság
2006. október 30-án felkérte a Szlovák Köztársaságot,
hogy erősítse meg a kedvezményezett benyújtott észrevételeinek a Bizottság általi értelmezését. A kedvezményezett a 2006. december 14-én megvalósult találkozón
további felvilágosítással is szolgált. A Szlovák Köztársaság
a Bizottságnak 2006. október 30-án kelt kérelmére a
2007. január 10-én kelt és ugyanaznap iktatott levelében
válaszolt, amelyben megerősítette a kedvezményezett
által nyújtott információkat az említett találkozón.

tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 88. cikke (2)
bekezdésének első albekezdésére,

miután felkérte az érdekelt feleket, hogy az említett rendelkezésnek (1) megfelelően tegyék meg észrevételeiket és miután
megvizsgálta a beküldött észrevételeket,

mivel:

1. ELJÁRÁS
(1)

A Szlovák Köztársaság 2005. december 9-én kelt és
2005. december 14-én iktatott levelében a Bizottságnak
bejelentette azon szándékát, miszerint regionális beruházási támogatást kíván nyújtani a Slovenské lodenice
Komárno vállalatnak. A Bizottság 2005. december 23-i
és 2006. február 27-i levelében további információkat
kért ez irányban, amire a szlovák hatóságok a 2006.
január 26-án kelt és 2006. január 31-én iktatott, valamint a 2006. március 23-án kelt és 2006. április 4-én
iktatott levélben válaszoltak.

(1) HL C 194., 2006.8.18., 30. o.

(2) Lásd az 1. lábjegyzetet.
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2. A TÁMOGATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA

2.1. Az érintett vállalat
(5)

(6)

A kedvezményezett a Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Bratislava (továbbiakban csak „SLK”) szlovák hajógyártó
vállalat, amely a Duna folyó mentén fejti ki tevékenységét
az EK-Szerződés 87. cikkének (3) bekezdésének a) pontja
szerint támogatásra jogosult régióban. A vállalatot 2000ben alapították. Részvényesei közé tartozik az Euram
Bank AG Bécs (70 %), valamint a szlovák állam (30 %).
Az Euram Bank AG Bécs 2003-ban többségi részvényessé vált két tőkeinjekció révén. Az SLK nagyvállalat
1,424 milliárd szlovák korona (3) (2004) forgalommal és
910 alkalmazottal (2005) rendelkezik. A 2003-ban
történt részleges privatizációt követően a vállalat megháromszorozta termelését (éves kompenzált bruttó űrtartalomban számítva (CGT)) és 2004-ben 26 millió szlovák
korona hasznot ért el. Az SLK vállalat nem küzd pénzügyi gondokkal.
Az SLK kisebb tengerjáró konténerhajókat és folyamitengerjáró hajókat gyárt, amelyek maximális hordképessége 6 000 DWT. A Szlovák Köztársaság által nyújtott
információk alapján a piacot a holland DAMEN és a
német
Flensburg
hajógyárak
uralják,
amelyek
4 000–20 000 DWT hordképességű hajókat gyártanak.
Emellett a lengyel Stocznia Polnocna hajógyár is hasonló
méretű konténerhajók építésére specializálódik. Az SLK
olyan tevékenységet nem végez, amely tengerjáró hajók
javítását, illetve átépítését szolgálná, és teljes gyártási
kapacitása az Európai Unió tagországaiba irányul.
2.2. Beruházási projekt

(7)

A vállalat a „Slovenské lodenice Komárno technológiai alapjainak korszerűsítése” elnevezésű beruházási projekt megvalósítását tervezi a 2006–2008-as időszakban. A projekt
célja a gyártási folyamat korszerűsítése. A beruházási
projekt kilenc alprojektből áll, ezek megnevezése a továbbiakban DP 01–DP 09. Az alprojektek leírása az alábbiakban található meg a kedvezményezettnek a
beruházás jellegét magyarázó – a hivatalos vizsgálati
eljárás indítása után tett – észrevételeivel együtt.
— DP 01 – A gyártási területek kibővítése: új vágány
építése a hajógyár térségében és ennek olyan berendezéssel való ellátása, amely új szerelőműhely létesítését teszi lehetővé; a hajógyár 50 tonnás teherbíróképességű darut vásárol. A hajógyárnak ezen része
mostanáig csak raktárként szolgált, és a gyártási
folyamatban nem volt szerepe. A beruházással összefüggő költségek összege 39 825 658 szlovák korona.
— DP 02 – Fúvatógép vásárlása és telepítése a kohászati
alapanyagok előzetes megmunkálását végző automatizált
rendszer számára. A beruházás célja az acéllemezek
tisztításának felgyorsítása. Az új csiszolóhatású fúvatógépnek több előnye is van a jelenleg használt
berendezéssel szemben: felgyorsítja a gyártási folyamatot, kevesebb mennyiségű csiszolóanyagot és ener-

(3) A Szlovák Nemzeti Bank által közölt 2005. novemberi devizaközépárfolyam: 1 EUR = 38,4550 szlovák korona.
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giát használ el, valamint környezetkímélő is. A kohászati alapanyagok előzetes megmunkálását végző automatizált rendszer elméleti kapacitása ezáltal 12 450
tonnáról 15 700 tonnára bővül. A költségek nagysága eléri a 17 500 000 szlovák koronát.
— DP 03 – Elosztóhálózat kiépítése a 4. és 5. sz. vágányoknál: a 4. és 5. sz. vágányt jelenleg a hajótest
szekcióinak építésénél és a hajótest összeillesztésénél
használják; a hajógyár hat új csatlakozási pontot épít
ki (acetilén, oxigén és sűrítettlevegő-vételezés), miáltal
korszerűsíti ezt a berendezést. A költségek nagysága
6 500 000 szlovák korona nagyságú összeget tesz ki.
— DP 04 – Energiaelosztó kiépítése a felszerelő rakpart
részére, ahol a befejezési munkálatok folynak: a
rakpart mentén új elosztóhálózat kerül kiépítésre
nyolc csatlakozási ponttal (acetilén, oxigén, sűrített
levegő és elektromos energia). Célja a jelenlegi lassú
és drága rendszer lecserélése, amely esetében az
acetilén, oxigén és a sűrített levegő vételezése palackokból történik. A költségek nagysága eléri a
3 500 000 szlovák koronát.
— DP 05 – Vízszintes fúrószerszám: W 100 típusú
vízszintes fúrószerszám vásárlása. Az SLK jelenleg a
fúrószerszám egy régebbi típusát (W 75) bérli. A W
100 típus a fúrószerszám egy fejlettebb változata, és
műszaki tulajdonságai alapján lehetővé válik szélesebb
skálájú alkatrészek jóval hatékonyabb megművelése
(nagyobb fordulatszám/perc). A befektetés költségei
elérik a 6 000 000 szlovák koronát.
— DP 06 – Anyagvágó műhely: hidraulikus táblaolló
vásárlása. Mostanáig egy alternatív és kevésbé hatásos
technológia volt használatban. A költségek nagysága
eléri a 2 000 000 szlovák koronát.
— DP 07 – Minőség-ellenőrzés javítása: hajótesten
végzett ellenőrző mérések a gyártás folyamán,
minőség-ellenőrzés az egyes munkafolyamatok befejezése után, hordozható ipari röntgenműszer vásárlása, továbbá festékréteg és anyagvastagság mérésére
szolgáló műszer, acéllemezek vastagságát mérő ultrahangos vastagságmérő, valamint egy szonda vásárlása.
A költségek összege eléri a 2 000 000 szlovák
koronát.
— DP 08 – Anyagmozgató gépek korszerűsítése: platós
targonca, magasemelő kocsi, ólomsav akkumulátortöltő. A költségek nagysága eléri a 2 000 000 szlovák
koronát.
— DP 09 – Alumínium és rozsdamentes acél hegesztésére szolgáló műhely létrehozása: elektrolakatos
műhely, csőhegesztő (rozsdamentes acélcsövek
hegesztése). Az említett két munkahely tevékenységeit
jelenleg alvállalkozás helyettesíti. A költségek nagysága eléri az 1 000 000 szlovák koronát.
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A teljes költségek összege eléri a 80 325 658 szlovák
koronát, ami a regionális befektetéshez nyújtott támogatás jogosult költségeit képezi. A költségeket a gépek
és berendezések vásárlására fordított kiadások alkotják.
A jogosult beruházási költségek jelenlegi értéke
76 100 000 szlovák korona (7,55 % leszámítolási
kamatláb). Az egyes évek költségei a következőképpen
oszlanak meg:

2007.7.27.

2.3. Intézkedések
(13)

A bejelentett támogatási intézkedés magában foglalja,
hogy a Szociális Biztosító elengedi a bírságok kifizetését.
A bírságok amiatt halmozódtak fel, hogy az SLK 2003.
október 31. és 2004. március 31. közötti időszakban
nem fizette a társadalombiztosítási járulékokat. A
leírandó adósság eléri a 17 117 957 szlovák koronát. A
Szociális Biztosító az adósságot csak azt követően írja le,
ha átvette a Bizottság jóváhagyását. A támogatás jelenlegi
értéke így eléri a 17 117 957 szlovák koronát és a támogatás intenzitása a jogosult költségek 22,49 %-át.

(14)

További pénzügyi forrást képeznek a Slovenské lodenice
Komárno vállalat saját forrásai (19 025 000 szlovák
korona), valamint a magánbankban felvett hitel
(39 957 043 szlovák korona).

Táblázat
A támogatható költségek jelenlegi értéke
Év

Támogatható költségek

A támogatható költségek
jelenlegi értéke

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Összesen

80 325 658

76 100 000

(9)

A Szlovák Köztársaság szerint a DP 02–DP 09 alprojektek önálló projektek, amelyek kivitelezését az SLK
abban az esetben is megvalósítja, ha a DP 01 alprojekt
nem kerül megvalósításra.

(10)

A beruházási projekt a hajógyár műszaki kapacitását
24 000 kompenzált bruttó űrtartalomról (CGT) 28 500
kompenzált bruttó űrtartalomra (CGT) növeli a 2009.
évben, ami évi két hajó kapacitásnövekedést jelent.
További előnye a projekt megvalósításának a gyártási
ciklus lerövidítése, a költségek megtakarítása és a
minőség javítása. Javul a hajógyár termelékenysége is:
2009-ben a jelenlegi 67 munkaóra/CGT helyett ez csak
58 munkaóra/CGT lesz, beleértve az alvállalkozásban
végzett tevékenységeket is.

(11)

(12)

A beruházás megvalósításával a hajógyárban 140 új
munkahely keletkezik (112 közvetlen termelői munkahely, 20 kiegészítő munkahely és 8 műszaki-gazdasági
munkahely), és 50 közvetett munkahely a 14 %-os
munkanélküliséget számláló régióban. A DP 09 alprojekt
megvalósítását követően a munkahelyek nagyobb része
az insourcingnak köszönhetően közvetlenül a gyártáshoz
fog kapcsolódni. A beruházás megvalósításával az éves
rendelkezésre álló teljes munkaóraszám 1 590 300-ról
1 653 200-ra nő.

A kedvezményezett kijelentette, hogy a beruházás eredményeit minimálisan az elkövetkező öt évben használni
kívánja. A Slovenské lodenice Komárno vállalat 2005.
október 10-i levelében kérte a támogatást, a beruházás
megvalósítása 2006-ban kezdődött.

3. HATÁROZAT AZ EK-SZERZŐDÉS 88. CIKKÉNEK (2)
BEKEZDÉSE SZERINTI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL
(15)

A Bizottság a következő okokból indított hivatalos vizsgálati eljárást. Először is, a Bizottság kételyét fejezte ki,
hogy a DP 01, DP 05 és DP 09 alprojekt a hajógyár
jelenlegi állapotát korszerűsítő beruházás-e, illetve a
jelenleg meglevő berendezések produktivitásának növelésére szolgál, vagyis lehetséges-e annak feltételezése, hogy
jogosult a regionális támogatásra.

(16)

A Bizottság konkrét kételyét fejezte ki az irányban,
miszerint a DP 01 alprojekt, amely úgy tűnt, hogy új
gyártási kapacitást kíván létrehozni, egyúttal a hajógyár
meglevő berendezéseinek produktivitásának javítását is
célul tűzte ki.

(17)

A Bizottság hasonlóan aggodalmát fejezte ki, hogy a DP
05 alprojekt valójában csak a bérelt berendezésnek sajátra
való lecserélését célozta meg, mert a termelőképesség
hatékonyságának szempontjából ez a beruházás nyilvánvaló előnyt nem mutatott ki. A Bizottság hasonlóan vélekedett a DP 09 alprojektről is.

(18)

Másodszor, a Bizottság kétségét fejezte ki aziránt, hogy a
DP 01, DP 02 és DP 03 alprojekt jogosult lenne a regionális támogatásra, mivel úgy tűnik, hogy céljuk a kedvezményezett fél műszaki kapacitásának növelése. A
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a beruházási
támogatás hatásai a hajógyár kapacitása szempontjából
mélyebb elemzést kívánnak.

(19)

Harmadszor – figyelembe véve azokat a kételyeket,
amelyek megkérdőjelezik a beruházási projekt egyes
részeinek regionális támogatásra való jogosultságát –, a
Bizottság szerint kétséges, hogy sikerül-e betartani a
támogatás megengedett maximális intenzitását.

2007.7.27.

(20)
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elmúlt időszakban, amikor a Duna vízszintje túlságosan
alacsony volt ahhoz, hogy a vízfelszínen lehetséges
legyen dolgozni, nagy volt a gyártócsarnokok túlterhelése, és ennek következményeként leállt a gyártás. A gyártócsarnokokban felszabadult hely a gyártási folyamat
korszerűsítését fogja szolgálni, és lehetővé válik másféle
munkák elvégzése is a hajógyár számára, mint például a
mázolás, különféle kisebb méretű hajórészek gyártása stb.

A Bizottság végül arra az előzetes megállapításra jutott,
hogy a fennmaradó alprojektek a rendelkezésre álló
információk alapján teljesítik a hajógyártáshoz nyújtott
állami támogatás keretszabály (továbbiakban: hajógyártási
keretszabály) (4) által meghatározott jogosultsági kritériumot.

4. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI
(21)

(22)

A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását követően a
kedvezményezett további információkkal szolgált a
beruházási projekt okairól és hatásairól.

Rámutatott arra, hogy a beruházási projekt fő indíttatása
a hajógyár jelenlegi nem megfelelő elrendezése volt,
amely a gyártást függővé teszi a természeti körülményektől, vagyis a Duna vízmagasságától. A hajótest
egyes részeit (továbbiakban: „szekció”) jelenleg a fedett
gyártócsarnokokban és a 4. és 5. vágányok térségében
a szabadban szerelik össze. A jelenlegi elrendezésből
származó problémák abban rejlenek, hogy a szekciók
nagyságát ilyen módon korlátozza egyrészt a gyártócsarnokok magassága, másrészről a 4. és 5. vágányokon
közlekedő daru teherbírása (27 t). Ennek két fontos
következménye van. Először is, a nagyobb szekciók
összeszerelését részben a folyó vízfelszínén kell elvégezni.
Másodszor, a szekciók gyakran nem érik el azt a kritikus
méretet, amely lehetővé tenné a felszereléseknek a szekciókra történő szerelését, ami különösen érvényes a
csőrendszerek esetében. A felszerelések összeszerelésére
ezért csak a teljes hajótest összeszerelését követően
kerülhet sor a vízfelszínen, ami jelentősen csökkenti a
hatékonyságot.

(23)

Az a tény, hogy a szekciók és szerelvények összeszerelését részben a vízfelszínen kell elvégezni, a hajógyár
gyártását függővé teszi a Duna vízmagasságától és az
ottani körülményektől. Alacsony vízmagasság esetén
leáll a gyártás, mivel a munka nem folytatható műszaki
okok miatt (korlátozott magasság és kis hely), illetve
leállnak a szabadban végzett szerelési munkálatok is (a
daru alacsony teherbírása).

(24)

A DP 01 és DP 03 alprojekt pontosan ezt a problémát
oldja meg. A beruházás eredményeként kibővül a szerelési kapacitás, és a hajógyár számára lehetővé válik a
nagyobb szekciók gyártása. A szabadban történő szerelési
kapacitás kibővül a 8. vágányon elhelyezett új berendezés
által, amelyet 50 tonna teherbírású daruval látnak el,
amely megfelel a felszerelő rakparton végzett befejezési
munkálatoknál megkövetelt daruteherbírásnak (szintén
50 t). Ezáltal korszerűbbé válik a munkafolyamat, valamint a 4. és 5. vágány szerelőkapacitása is.

(25)

Ebből kifolyólag a szekciók egyes gyártási munkálatai
áthelyeződnek a gyártócsarnokokból a szabadba. Az

(4) HL C 317., 2003.12.30., 11. o. A keretszabályt a hajógyártáshoz
nyújtott állami támogatási keretszabályának meghosszabbításáról
szóló bizottsági közlemény hosszabbította meg (HL C 260.,
2006.10.28., 7. o.).

(26)

A DP 03 alprojekt megvalósításának eredményeként lerövidül az energiaelosztási hálózat, ami csökkenti az energetikai veszteségeket.

(27)

A DP 02 alprojekt esetében a kedvezményezett hangsúlyozta a meglevő csiszolóhatású fúvatógép lecseréléséből
eredő hatékonyságjavulást.

(28)

A DP 05 alprojekt esetében a kedvezményezett átnyújtotta a meglevő fúrószerszám műszaki tulajdonságainak
összehasonlítását az újabb típus tulajdonságaival, amint
ez már a (7) preambulumbekezdésben fel lett tüntetve.

(29)

A kedvezményezett végezetül a DP 09 alprojekt esetében
azzal a magyarázattal szolgált, hogy az alumínium- és
rozsdamentes acél hegesztési munkálatoknál az alvállalkozói rendszer problematikussá válik olyan esetekben,
amikor is a gyártandó alkatrészek műszaki specifikációja
módosításra kerül. Az ilyen változtatások gyakoriak, és a
kedvezményezett fél ilyen esetben korlátozva van az
alvállalkozó gyártási tervei által. Saját berendezés birtoklása kellő rugalmasságot biztosítana a kedvezményezett
félnek, mivel így azonnal reagálni tudna a módosításokra,
ez pedig a gyártási folyamatban jelentős sikert eredményezne (20 %-os költségcsökkenés a nem acél elemek
gyártásánál). Ennek a kérdésnek külön megnő a jelentősége, ha figyelembe vesszük az alumínium és rozsdamentes acél alapanyagok egyre gyakoribb felhasználását
az acél alapanyagokkal szemben.

(30)

A kedvezményezett – válaszként arra a kételyre, hogy a
DP 01 és DP 03 alprojekt, valamint az DP 02 alprojekt is
a hajógyár műszaki kapacitásának növelésére irányul –
azzal érvelt, hogy a műszaki kapacitás bővülése a jelenlegi beruházás által keletkező produktivitás növekedésből
ered. A kedvezményezett megerősítette, hogy a teljes
kapacitás 2009-ben 24 000 CGT-ről 28 500 CGT-re nő
meg, ami egy évben két hajóval nagyobb teljesítményt
jelent, hajótípustól és hajónagyságtól függően. A kohászati anyagfeldolgozás elméleti kapacitása 12 450
tonnáról 15 700 tonnára nő meg. A valódi kohászati
anyagfeldolgozás viszont 12 450 tonna marad, ami az
ezt megelőző gyártási folyamatok során fellépő akadályoknak tudható be. Ezek eltávolítása csak jelentős
beruházások árán lehetséges, ilyen beruházások megvalósítását a hajógyár középtávon nem tervezi.
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Válaszul arra az aggályra, hogy a DP 01, DP 05 és DP 09
alprojekt nem a létező berendezések hatékonyságának
javítására irányul, a kedvezményezett a Bizottság elé
tárta azokat az adatokat, amelyek alátámasztják a hatékonyság tényleges javulását. A kedvezményezett a
produktivitás teljes bővülését mennyiségben az alábbi
tényezők segítségével fejezte ki: a gyártási ciklus hajótípustól függően 20/12/8 nappal rövidül le, az egy vízi
járműre eső munkamennyiség körülbelül 12 000
munkaórával csökken, a kohászati alapanyag előfeldolgozására szolgáló berendezés produktivitása – amelyet az
egy munkásra átszámított feldolgozott acélmennyiség (t)
fejez ki – 13,65 tonnáról 15,60 tonnára nő meg, ami
14 %-os növekedést jelent, a kohászati alapanyag előfeldolgozására szolgáló berendezés produktivitása egy tonna
feldolgozott acélra számolt munkaórákban 127-ről
97-re nő meg, ami 31 %-os növekedést jelent.

(35)

Az állami támogatás nagysága 17 117 957 szlovák
korona.

(36)

Amint ez már fel lett tüntetve, a hivatalos vizsgálati
eljárás indításáról szóló határozatban a Bizottság úgy
döntött, nem fogja értékelni azt a tényt, hogy az EKSzerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak nyilvánul-e a Szociális Biztosító azon
döntése, miszerint eláll a 2003. október 31. és 2004.
március 31. közötti időszakban elmaradt járulékok behajtásától. Ez az időszak megelőzi Szlovákiának az Európai
Unióhoz történt csatlakozását, és más időszakot nem
érint. Ezért nem tartozik a Bizottság jogkörébe annak
megítélése, hogy ez az intézkedés összhangban áll-e a
közös piacra vonatkozó elvvel. Az adatok azt mutatják,
hogy az SLK a 2003. október 31. és 2004. március 31.
közötti időszakban befizette a társadalombiztosítási járulékokat, ami alapvetően a bírság leírásának elengedhetetlen feltétele.

5. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉSZREVÉTELEI
(32)

A Szlovák Köztársaság átadta a Bizottságnak a kedvezményezett észrevételeit, amelyhez nem csatolt saját észrevételeket, miáltal azonosult a kedvezményezett észrevételeivel.

6.2. A támogatás összeegyeztethetősége: az EK-Szerződés 87. cikkének (3) bekezdésében meghatározott
kivételek
(37)

Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése rögzíti az
állami támogatás összeegyeztethetőségéről szóló szabályt
a közös piaccal, ugyanazon cikk (2) és (3) bekezdése
meghatározza az ezen szabály alóli kivételeket.

(38)

A hajógyártáshoz nyújtott támogatások értékeléséhez a
Bizottság keretszabályt bocsátott ki. Ezen keretszabály
értelmében a hajóépítés jelentése: az Unió területén
belül, önjáró, tengeri, kereskedelmi vízi jármű építése.
Ezen meghatározás alkalmazható az SLK vállalat tevékenységére is, ezért az SLK részére szánt támogatást a
hajógyártásról szóló keretszabály alapján szükséges értékelni.

(39)

A hajógyártásra vonatkozó keretszabály 26. pontja
meghatározza, hogy regionális támogatás a hajóépítő,
-javító vagy -átalakító tevékenységet végző vállalkozásnak
csak már működő hajógyár fejlesztéséhez vagy korszerűsítésére nyújtható azzal a céllal, hogy a meglevő létesítmények teljesítménye javuljon, a támogatás nem kapcsolódhat pénzügyi szerkezetátalakításhoz.

(40)

A támogatás intenzitása az EK-Szerződés 87. cikkének
(3) bekezdésében feltüntetett régiókban nem lépheti túl
a 22,5 %-ot vagy a regionális támogatás vonatkozó maximumát, aszerint, hogy melyik érték alacsonyabb. Jelen
esetben a támogatási maximum 22,5 %. Támogatást
csak támogatható kiadásokra lehetséges nyújtani, ahogy
ez az Unió regionális támogatásra vonatkozó hatályos
iránymutatásai meghatározzák (továbbiakban: regionális
támogatásra vonatkozó iránymutatás) (5).

6. ÉRTÉKELÉS

6.1. Állami támogatás az EK-Szerződés 87. cikkének
(1) bekezdése szerint
(33)

(34)

Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében
nem engedélyezhető a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás,
amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt,
vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet. Az európai joggyakorlat szerint
abban az esetben kerül sor a kereskedés befolyásolására,
ha a kedvezményezett vállalata olyan gazdasági tevékenységet folytat, amelyhez hozzátartozik a tagállamok közt
folytatott kereskedelem is.
Jelen esetben a Szociális Biztosító, a szociális ellátási
rendszert igazgató központi szerv írja le követelését.
Tehát ez a pénzügyi intézkedés összefüggésben van az
állami forrásokkal, és az államot is érinti. A Szociális
Biztosító saját megítélése szerint „indokolt esetekben”
teljesen vagy részben elengedheti a bírságok kifizetését.
A kiválasztási feltétel tehát teljesítve van. Az intézkedés
azonban az SLK-t olyan pénzügyi előnyhöz juttatja,
amelyhez a hajógyár a piacon nem juthatna hozzá,
mivel a bírságot ki kellene fizetnie. Az SLK vállalat
tengerjáró vízi járműveket gyárt. Mivel ezek a termékek
kereskedelmi forgalomban vannak, az említett intézkedés
veszélyeztetheti a tagállamok közötti gazdasági versenyt
és befolyásolhatja a köztük folyó kereskedelmet. Bár az
SLK a kisebb, a 6 000 DWT bruttó űrtartalmú hajók
piacán levő rést tölti ki, mégis legalább potenciális
konkurenciát jelent a kisebb lengyel hajógyárak, valamint
a holland DAMEN és német Flensburg hajógyár számára.
Ezen pénzügyi intézkedés tehát ebből kifolyólag az EKSzerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül, és ezért ezt kellőképpen szükséges értékelni.
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Korszerűsítés – DP 01, DP 05 és DP 09 projekt
(41)

A Bizottság kételyei abban az irányban, hogy vajon ezek
az alprojektek olyan beruházások-e, amelyek célja a jelenlegi hajógyár korszerűsítése a meglevő berendezések teljesítményének javítása érdekében, nem nyertek bizonyítást.

(5) HL C 54., 2006.3.4., 13. o.

2007.7.27.

(42)
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A Bizottság a DP 01 alprojektet modernizáló projektnek
tekinti, mivel leegyszerűsíti a gyártási folyamatot és
megoldást nyújt a hajógyár jelenlegi elrendezéséből
adódó alapvető problémákra. Először is, a hajógyár
számára lehetővé teszi nagyobb szekciók gyártását a
folyó mentén, tehát a gyártás már nem lesz függő a
Duna vízmagasságától. Másodszor, javul az összeszerelési
folyamat hatékonysága, mivel a hajógyár nagyobb szekciókat is tud majd gyártani. Harmadszor, a munkafolyamat során már korábban megvalósíthatóvá válik a
szerelvényeknek az egyes szekciókra történő felszerelése,
miáltal javul a hatékonyság, ami különösen érvényes az
elkészült hajótestnek csőrendszerekkel történő felszerelésénél. Végezetül pedig az új berendezés lehetővé teszi a
jelenleg túlterhelt kapacitású gyártócsarnokok optimálisabb kihasználását azokon a helyeken, ahol az egyes
szekciók építése folyik, és amelyek a jövőben a gyártás
korai szakaszában végzett, egyéb tevékenységeknél
kerülnek kihasználásra.

(43)

Mindezek alapján a Bizottság arra a megállapításra jutott,
hogy annak ellenére, miszerint az DP 01 alprojekt az új
berendezésekhez kapcsolódik, valóban korszerűsíti a
teljes hajógyárat (különösképpen a szekciók szerelésének
gyártási folyamatát) és javítja a meglevő berendezések
hatékonyságát, különösképpen a gyártócsarnokok
esetében.

(44)

Ami a DP 05 alprojektet illeti, a korszerűbb és gyorsabb
fúrószerszám (DP 05) műszaki tulajdonságainak köszönhetően szélesebb skálájú alkatrészek megmunkálásánál is
felhasználhatóvá válik és ezáltal hozzájárul a rendszerek
gyártása és szerelése munkaművelet nagyobb rugalmasságához. A beruházás tényleges korszerűsítést jelent,
nemcsak a hajógyárban jelenleg használt, valamint bérelt
gép lecserélését. Az alprojekt növeli a meglevő berendezések hatékonyságát, és bár a bérelt gépek nem tekinthetőek meglevő berendezésnek, az alprojekt hozzájárul a
rendszerek gyártása és szerelése munkaművelet hatékonyságának javításához.

(45)

Ami a DP 09 alprojektet illeti, ez elősegíti az alumínium
és rozsdamentes acél hegesztőműhely hatékonyságának
javítását (DP 09), és kézzelfogható költségmegtakarítást
eredményez, a hajógyár ezáltal hatékonyabban tud
reagálni az ügyfelek által kért specifikációmódosításokra,
valamint kiküszöböli a gyártási folyamat megszakításának
veszélyét. A beruházás – amely az erőforrások visszaszervezését (insourcing) eredményezi – valóban elősegíti a
gyártási folyamat korszerűsítését. A projekt növeli a
meglevő berendezések hatékonyságát, és bár a bérelt
gépek nem tekinthetőek meglevő berendezésnek, a
projekt által javul a teljes gyártási folyamat hatékonysága.

(46)

Az említett tények alapján a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a DP 05 és DP 09 alprojekt a jelenlegi
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hajógyár korszerűsítésére irányul, és javítja a produktivitást.

A kapacitás kérdése – DP 01, DP 02 és DP 03 projekt
(47)

A Bizottság a hivatalos vizsgálati eljárást megindító határozatában aggodalmát fejezte ki, hogy a DP 01, DP 02 és
DP 03 alprojekt a hajógyár kapacitásának növelésére
szolgál-e, továbbá kételyét fejezte ki az irányban is,
hogy a kapacitás ilyen formában történő növelése összeegyeztethető-e a keretszabály feltételeivel.

(48)

A Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a három
alprojekt megfelel annak a követelménynek, miszerint a
beruházást a jelenlegi hajógyár korszerűsítésére kell fordítani a meglevő berendezések produktivitásának javítása
céljából. A DP 01 alprojektet illetően ezen követelmény
teljesítése már a (42) preambulumbekezdésben igazolást
nyert. Ami a DP 02 alprojektet illeti, a Bizottság véleménye szerint az új csiszolóhatású fúvatógép olyan
minőségbeli javulást eredményez, amely a munkát alacsonyabb anyag- és energiafogyasztás mellett gyorsabbá
teszi, és ugyanakkor környezetkímélőbb is. A DP 03
alprojekt kétféle előnnyel is jár. Először is lerövidíti az
energiaelosztó hálózatot, ami az energiára fordított költségek csökkenését eredményezi. Másodszor, a 4. és 5.
vágányon található és az egyes szekciók szerelésére szolgáló berendezés korszerűsítése hasonló produktivitásnövekedéssel jár, mint a DP 01 projekt esetében (nagyobb
szekciók építése, gyártócsarnoki térségek felszabadulása,
időjárási tényezőktől független gyártás).

(49)

Ami a kapacitást illeti, a Bizottság először is az alprojektek hatását ítéli meg a hajógyár műszaki kapacitása
szempontjából (lásd az (50) és (51) preambulumbekezdést). A Bizottság ezt követően dönt arról, hogy a kapacitás javulása, ha valóban be is következik, szabályszerű-e
(lásd az (52) és (53) preambulumbekezdést).

(50)

A Bizottság a kedvezményezett által benyújtott információk alapján megjegyzi, hogy habár a DP 02 alprojekt
ténylegesen javítja a meglevő, a kohászati alapanyagok
előzetes megmunkálását végző automatizált rendszer berendezés kapacitását, ez a javulás csak tisztán elméleti. A
15 700 tonna acélfeldolgozást kimutató új kapacitás a
berendezés maximális kapacitását megadó új adat.
Azonban a megelőző gyártási műveletek során fennálló
akadályok következtében a ténylegesen feldolgozott acél
mennyisége nem változik, 12 450 tonna marad. A
kedvezményezett fél megerősítette, hogy a kohászati
alapanyagok előfeldolgozásánál fellépő akadályok eltávolítására jelentős beruházásokra lenne szükség, amit
jelenleg nem tervez. A Bizottság ezért arra a megállapításra jutott, hogy a DP 02 alprojekt nem növeli a hajógyár kapacitását, és annak a lehetősége, hogy a kapacitás
elérje a 15 700 tonnát, csupán elméleti.
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A DP 01 és DP 03 alprojekt esetében bizonyításra került,
miszerint a két projekt a hajógyár kapacitását 24 000
CGT-ról 28 500 CGT-ra növeli, ami évi két hajó kapacitásnövekedést jelent hajótípustól és hajónagyságtól
függően. A Bizottság megjegyzi, hogy mivel az acél
feldolgozási kapacitása nem bővül (lásd az (50) preambulumbekezdést), a hajógyár műszaki kapacitásának bővítését azon munkaműveletek produktivitásának növelésével kell elérni, amelyek a kohászati alapanyagok előfeldolgozását követik. A DP 01 és DP 03 alprojekt a szekciók szerelése esetében valóban a produktivitás növeléséhez vezet, és jelentős időmegtakarítást eredményez (a
gyártási ciklus átlagosan 30 %-kal rövidül le, mivel egy
vízi jármű összeszerelése átlagban kb. 36 napot vesz
igénybe, és az átlagos időmegtakarítás egy vízi jármű
esetében 13 nap, lásd a (31) preambulumbekezdést). A
kapacitás növekedése annak köszönhető, hogy nagyobb
szekciók szerelhetők össze, ami lerövidíti a hajótest
összeszerelésére szükséges időt. Ennek eredményeként
megnő az éves CGT mértéke.

2007.7.27.

A fennmaradt alprojektek
(55)

A Bizottság megerősíti a hivatalos vizsgálati eljárás határozatában feltüntetett előzetes megállapítását, miszerint a
fennmaradó alprojektek (DP 04, DP 06, DP 07 és DP 08)
jogosultak a regionális támogatásra.

Jogosultságra vonatkozó fennmaradt feltételek
(56)

A Bizottság úgyszintén megjegyzi, hogy az összes bejelentett alprojekt teljesíti a jogosultságra vonatkozó feltételeket, amelyek a regionális támogatásra vonatkozó
iránymutatásban vannak meghatározva (állóeszközberuházások: berendezések/gépek olyan piaci körülmények mellett történő megvásárlása, amely nem a már
leírt eszközök lecserélésére szolgál). A beruházás pénzügyi szerkezetátalakítással nincs összekötve.

A támogatás intenzitása
(52)

(53)

(54)

A Bizottságnak most arról kell döntést hoznia, hogy a
kapacitás bővülése arányban van-e a termelékenység javulásával. Ebből kifolyólag a Bizottság megjegyzi, hogy a
beruházási projekt jelentős hasznot jelent produktivitás
szempontjából. A gyártási ciklus átlagosan 30 %-kal
rövidül le. Az összes produktivitási mutató javulást
mutat: a hajógyár teljes produktivitása munkaóra/CGTben kifejezve 15 %-kal (67-ről 58-ra) javul, úgyszintén
a kohászati alapanyag előfeldolgozására szolgáló berendezés produktivitása, amit az egy munkásra számított
feldolgozott acélmennyiség (t) fejez ki, 14 %-kal (13,65ről 15,60-ra) javul, továbbá az egy tonna feldolgozott
acélra átszámított munkaórák száma 31 %-kal (127-ről
97-re) javul. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy ha a
hajógyárban létre is jön 140 új munkahely, ami 15 %-os
növekedésnek felelne meg, az évi teljes rendelkezésre álló
munkaóraszám csak 3,9 %-kal nőne meg (1 590 300-ról
1 653 200-ra). Ez azt jelenti, hogy az új közvetlen
munkahelyek megteremtése nagymértékben annak az
eredménye, hogy a hegesztési tevékenységek insourcingra
változnak (DP 09). A megnőtt kapacitás nem a munkahelyek létrehozásából ered, hanem a berendezések
korszerűsítéséből és az egész gyártási folyamat leegyszerűsítéséből.

Mivel a beruházás teljesíti a jelenlegi hajógyár korszerűsítésére irányuló követelményt, vagyis azt a célt és eredményt, ami a meglevő berendezések produktivitásának
javítása, valamint abból kifolyólag, hogy a kapacitás
növekedése a hajógyár korszerűsítéséből ered, és csupán
a gyártási folyamat módosításával függ össze, továbbá
azáltal, hogy jelentős mértékű a produktivitás javulás, a
kapacitás ilyenféle növekedése arányban van a produktivitás bővülésével.

A Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a DP 01,
DP 02 és DP 03 alprojekt jogosult a regionális támogatásra.

(57)

Mivel a Bizottság azon kételyei, amelyek a beruházási
projekt regionális támogatásra való jogosultságát illették,
nem nyertek bizonyítást, a Bizottság arra a megállapításra
jutott, hogy a keretszabályban megállapított maximális
támogatásintenzitást – a jogosult költségek 22,5 %-a –
betartották.

A regionális támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségére vonatkozó fennmaradt követelmények
(58)

Mivel ebben az esetben önálló projekthez nyújtott ad hoc
állami támogatásról van szó, a Bizottság a regionális
támogatásra vonatkozó iránymutatás szerint értékelte a
projektnek a regionális fejlődésre vonatkozó hatását is.
A Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a hajógyár
jelentős mértékű korszerűsítése által a projekt hozzájárul
a régió fejlődéséhez, tehát javítja a piaci versenyképességet és támogatja a munkahelyek megőrzését is a
14 %-os munkanélküliségű térségben. A beruházás legalább az elkövetkező öt évben nem változtat helyet.

(59)

A Slovenské lodenice Komárno, a.s. vállalat a projekt
elindítása előtt állami támogatást kért, és a regionális
támogatásra vonatkozó iránymutatásnak megfelelően
több mint 25 %-os arányban járul hozzá a projekt finanszírozásához.

7. BEFEJEZÉS
(60)

A Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a Slovenské
lodenice Komárno vállalat számára tervezett regionális
támogatás – amelynek nagysága eléri a 76 100 000
szlovák korona 22,5 %-át, vagyis a 17 117 957 szlovák
koronát – teljesíti a keretszabályban meghatározott regionális támogatás feltételeit. A tervezett támogatás teljesíti
azokat a feltételeket, amelyek alapján az összeegyeztethető a közös piaccal,
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 17 117 957 szlovák korona összegű állami támogatás,
amelyet a Szlovák Köztársaság a Slovenské lodenice Komárno
vállalatnak készül nyújtani saját követeléseinek leírásával, az EKSzerződés 87. cikkének (3) bekezdése c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal.
A 17 117 957 szlovák korona nagyságú támogatást ezúton
engedélyezik.
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2. cikk
Ennek a határozatnak a Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 21-én.
a Bizottság részéről
Neelie KROES

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. július 17.)
a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel foglalkozó európai magas szintű csoport
létrehozásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/530/Euratom)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(5)

A magas szintű csoportnak rendszeresen tájékoztatnia
kell az atomenergiában érintett összes szereplő átfogó
vitafórumaként szolgáló Európai Nukleáris Energia
Fórumot. A csoportnak hozzá kell járulnia a vonatkozó
hatályos rendelkezések következetes végrehajtásához az
összes érintett tagállamban.

(6)

A magas szintű csoportnak rendszeresen – adott esetben
ajánlásokat is mellékelve – jelentésben kell beszámolnia
tevékenységéről a Bizottság felé, amelyet az eljuttat az
Európai Parlament és a Tanács számára.

(7)

A magas szintű csoportot tehát fel kell állítani, és meg
kell határozni feladatait és felépítését,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 135. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Atomenergia-közösség („Euratom”) és tagállamai elkötelezettek a nukleáris létesítmények biztonságának fenntartása és megerősítése, valamint a kiégett
fűtőelemek és radioaktív hulladékok biztonságos kezelése
mellett, amint ez az Euratom-szerződés 31. és 32. cikke
alapján elfogadott hatályos közösségi jogszabályokban,
valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament, a
Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
vonatkozó állásfoglalásaiban és következtetéseiben tükröződik.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(2)

Az Európai Tanács 2007. március 8–9-i ülésszaka támogatta egy, a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel
foglalkozó európai uniós magas szintű csoport létrehozását, amelynek feladata az e területekre vonatkozó
közös álláspont fokozatos kialakítása, idővel pedig
további európai szabályok kidolgozása lesz.

Létrejön a nukleáris biztonsággal és hulladékkezeléssel foglalkozó európai magas szintű csoport (a továbbiakban: magas
szintű csoport).

2. cikk
Feladatok
(3)

A magas szintű csoportnak tevékenysége során figyelembe kell vennie az Európai Unió Tanácsának (gazdasági
és pénzügyek) 2007. május 8-i 2798. ülésén elfogadott
következtetéseit, amelyek a nukleáris biztonsággal foglakozó munkacsoport jelentései alapján felsorolják a lehetséges lépéseket, és támaszkodnia kell a nemzetközi színtéren fennálló együttműködésekre (például a nukleáris
biztonságról szóló egyezményre, a közös egyezményre,
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségre, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia
Ügynökségére, a Nyugat-európai Nukleáris Szabályozók
Szövetségére).

A magas szintű csoport saját kezdeményezésére vagy a
Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, és segít abban,
hogy az alábbi területekre vonatkozóan fokozatosan közös
álláspont alakuljon ki, és idővel további európai szabályok
szülessenek:

a) a nukleáris létesítmények biztonsága; és

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladék biztonságos
kezelése terén.
(4)

A magas szintű csoportban a nukleáris létesítmények
biztonsága és a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok biztonságos kezelése terén illetékes nemzeti szabályozó, illetve biztonsági hatóságok vezetőinek kell részt
venniük. A Bizottságnak képviselőt kell kijelölnie.

A magas szintű csoport emellett elősegíti a nemzeti szabályozó
hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és együttműködést.
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3. cikk
Összetétel
(1)
A magas szintű csoport a 2. cikkben említett területeken
szakértelemmel bíró 27 nemzeti képviselőből, illetve a Bizottság
egy képviselőjéből áll. A csoport egyszerű többséggel dönthet a
tagságnak a póttagok bevonásával történő bővítéséről.

Minden egyes tagállam egy tagot és egy póttagot küld. A
csoport tagjai mindaddig hivatalban maradnak, amíg helyüket
új tag el nem foglalja.
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(5)
Az EGT-államok, valamint az Európai Unió tagjelölt
államai szakértői megfigyelőként részt vehetnek a magas szintű
csoport ülésein. A magas szintű csoport és a Bizottság az
ülésekre más szakértőket és megfigyelőket is meghívhat.

(6)
A magas szintű csoport az eljárási szabályzatát konszenzussal fogadja el, vagy annak hiányában kétharmados többséggel, amelyben egy tagállamot egy szavazat képvisel, és
amelyhez szükséges a Bizottság támogató szavazata.

(7)
A Bizottság titkársági szolgáltatásokat nyújt a magas
szintű csoportnak.
(2)
A Bizottság kijelöli azt a magas szintű képviselőjét, aki a
magas szintű csoport ülésein és vitáin részt vesz. A Bizottság
képviselője a csoport egyenrangú tagja, és minden ülésen jelen
van.

5. cikk
Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

(3)
Megbízatási idejük hátralévő részére új tagok küldhetők
azon tagok helyett, akik már nem tudnak hatékonyan részt
venni a csoport tanácskozásain, lemondanak, vagy nem teljesítik
a tagsági feltételeket.

(4)
Az egyenként kinevezett tagok minden évben írásban
vállalják, hogy a közérdek szolgálatában járnak el, továbbá
írásban nyilatkoznak arról, hogy fennáll-e vagy sem olyan
érdek, amely elfogulatlanságukat károsan befolyásolná.

A tagállamonként egy-egy tag által a magas szintű csoport tevékenységével kapcsolatban viselt úti- és tartózkodási költségeket a
Bizottság a Bizottságon belül irányadó, hatályos rendelkezéseknek megfelelően visszatéríti.

A magas szintű csoport tagjai munkájukért nem részesülnek
díjazásban.

6. cikk
Jelentéstétel

(5)
Az egyenként kinevezett tagok nevét a Közlekedési és
Energiaügyi Főigazgatóság saját internetes oldalán közzéteszi.

4. cikk
Szervezet
(1)
A magas szintű csoport tagjai közül egyszerű többséggel
elnököt választ.

A magas szintű csoport legkésőbb e határozat hatálybalépését
követően két éven belül, azt követően pedig kétévente jelentésben számol be tevékenységéről a Bizottságnak.

A Bizottság a jelentéseket az esetleges észrevételeivel együtt
továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

7. cikk
Átláthatóság

(2)
A magas szintű csoport az általa meghatározott kérdések
megvizsgálására, az általa meghatározott feltételekkel szakértői
munkacsoportokat vagy alcsoportokat állíthat fel. E csoportok a
feladatuk teljesítését követően azonnal feloszlanak.

A magas szintű csoport széles körű, nyitott és átlátható konzultációt folytat az összes érintettel és az érdeklődőkkel.

8. cikk
(3)
A Bizottság képviselői részt vehetnek a szakértői munkacsoportok valamennyi ülésén.

(4)
A csoport és alcsoportjai a megállapított eljárásoknak és
menetrendnek megfelelően rendesen a Bizottság épületeiben
üléseznek. A Bizottság titkársági szolgáltatásokat nyújt.

Titoktartás
Ha a Bizottság arról tájékoztatja a magas szintű csoportot, hogy
a kért tanács vagy a felmerült kérdés bizalmas természetű, akkor
a csoport tagjait, valamint a megfigyelőket és minden egyéb
személyt titoktartási kötelezettség terhel azokkal az információkkal kapcsolatban, amelyek a magas szintű csoportban vagy
annak munkacsoportjaiban végzett munkájuk során a birtokukba kerülnek.
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A Bizottság képviselője ilyen esetekben kérheti, hogy csak a magas szintű csoport tagjai lehessenek jelen az
üléseken.
9. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 17-én.
a Bizottság részéről
Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja

2007.7.27.

2007.7.27.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 195/47

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. július 26.)
a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során
keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999/13/EK tanácsi
irányelv 2008 és 2010 közötti időszakban történő végrehajtására vonatkozó tagállami
jelentésekhez kapcsolódó kérdőívről
(az értesítés a C(2007) 3547. számú dokumentummal történt)
(2007/531/EK)
2008. szeptember 30-ig jelentést készíteni az említett
irányelv végrehajtásáról a 2006/534/EK bizottsági határozattal (4) összhangban.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999.
március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 11. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló,
1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelvre (2),

(4)

A harmadik jelentésnek a 2008. január 1. és 2010.
december 31. közötti időszakra kell vonatkoznia.

(5)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak a 91/692/EGK irányelv 6. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
mivel:
(1)

Az 1999/13/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése
értelmében a tagállamok kötelesek az említett irányelv
végrehajtásáról jelentést készíteni a Bizottság által összeállított kérdőív vagy vázlat alapján a 91/692/EGK
irányelv 6. cikkében megállapított eljárással összhangban.

Az 1999/13/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében
a Bizottsághoz benyújtandó, a 2008. január 1-jétől 2010.
december 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentés elkészítéséhez a tagállamok az e határozat mellékletében szereplő
kérdőívet használják.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

(2)

A 2003. január 1-jétől 2004. december 31-ig tartó
időszakra vonatkozóan a tagállamok elkészítették az
említett irányelv végrehajtásáról szóló jelentést a
2002/529/EK bizottsági határozattal (3) összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.
a Bizottság részéről

(3)

Stavros DIMAS

A 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig tartó
időszakra vonatkozóan a tagállamok kötelesek legkésőbb

(1) HL L 85., 1999.3.29., 1. o. A legutóbb a 2004/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.)
módosított irányelv.
2
( ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
(3) HL L 172., 2002.7.2., 57. o.

a Bizottság tagja

(4) HL L 213., 2006.8.3., 4. o.
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MELLÉKLET
A szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999/13/EK tanácsi irányelv 2008 és 2010 közötti
időszakban történő végrehajtására vonatkozó kérdőívről
1.

Általános leírás
Fejtse ki a nemzeti jogszabályokban az 1999/13/EK irányelv tekintetében a jelentési időszak során bekövetkezett
változásokat!

2.

Érintett berendezések

2.1. Az irányelv II.A. mellékletben felsorolt húsz tevékenység mindegyikére vonatkozóan adja meg, hogy a jelentési
időszak első (2008.1.1.) és utolsó (2010.12.31.) napján hány berendezés tartozott az alábbiakban felsorolt kategóriákba:
— összes berendezés száma (1),
— a 96/61/EK irányelv (IPPC-irányelv) hatálya alá is tartozó összes berendezés száma,
— az 1999/13/EK irányelv értelmében nyilvántartásba vett vagy engedélyezett összes berendezés száma,
— a csökkentési tervet használóként nyilvántartásba vett vagy engedélyezett összes berendezés száma,
— azon berendezések teljes száma, amelyek esetében az 1999/13/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja
szerinti eltérést engedélyezték. A kérdőív egy mellékletében sorolja fel az egyes engedélyezett eltérések indokait,
— azon berendezések teljes száma, amelyek esetében az 1999/13/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének b) pontja
szerinti eltérést engedélyezték. A kérdőív egy mellékletében sorolja fel az egyes engedélyezett eltérések indokait.
2.2. A II.A. mellékletben szereplő húsz tevékenység mindegyikére vonatkozóan jelölje meg azt, hogy a jelentési
időszakban hány berendezés tartozik az alábbi kategóriába:
— az 1999/13/EK irányelv értelmében nyilvántartásba vett vagy engedélyezett új vagy lényegesen átalakított összes
berendezés száma.
3.

Helyettesítés
A II.A. mellékletben felsorolt húsz tevékenység mindegyikére és a jelentési időszak végére (2010.12.31.) vonatkozóan
jelölje meg, hogy a 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) értelmében karcinogénnek, mutagénnek vagy reprodukciós
szempontból toxikusnak minősülő (R45, R46, R49, R60, R61) mely anyagokat vagy készítményeket használják
még, és (megközelítőleg) milyen mennyiségben (tonna/év).

4.

Monitoring
A II.A. mellékletben szereplő húsz tevékenység mindegyikére vonatkozóan adja meg a jelentési időszakra vonatkozó
alábbi adatokat:
— azon berendezések száma, amelyekre vonatkozóan az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében „évente
egyszer” vagy „a hatóság kérésére” szolgáltattak jelentést;
— azon berendezések száma, amelyeket az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése értelmében folyamatosan figyelemmel
kísérnek a követelményeknek való megfelelés szempontjából.

5.

Megfelelés
A II.A. mellékletben felsorolt húsz tevékenység mindegyikére vonatkozóan adja meg a jelentési időszakra vonatkozó
alábbi adatokat:
— az ezen irányelv követelményeit megsértő üzemeltetők száma, ahol a jogsértés
a) az „évente egyszer” vagy „a hatóság kérésére” tett jelentéseknek való nem megfeleléssel kapcsolatos;
b) az irányelv egyéb követelményeinek való nem megfeleléssel kapcsolatos,
— az illetékes hatóságok hány üzemeltetőnek függesztették fel vagy vonták vissza az engedélyét nem megfelelés
miatt az irányelv 10. cikkének (b) pontja értelmében.

(1) E kérdőív vonatkozásában az „összes berendezés száma” azokat a berendezéseket is magában foglalja, amelyek nem tartoznak az
1999/13/EK irányelv hatálya alá, de vonatkoznak rájuk az irányelv rendelkezéseivel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályok. Nem
foglalja magában azokat a berendezéseket, amelyek a 70/156/EGK irányelv meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek
festésére szolgálnak nem az eredeti gyártósoron járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal.
2
( ) HL 196., 1967.8.16., 1. o.
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Kibocsátások

6.1. Adja meg az összes berendezés által kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) becsült mennyiségét tonnában a
2008. és 2010. évre vonatkozóan.
6.2. Adja meg az összes berendezés által kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) becsült mennyiségét tonnában a
II.A. mellékletben szereplő húsz tevékenység mindegyikére és a 2008. és 2010. évre vonatkozóan (nem kötelező).
7.

Költségek

7.1. Becsülje meg az érintett nemzeti hatóságoknál az 1999/13/EK irányelv végrehajtása során 2010-ben felmerült
összköltséget, azaz az engedélyezés, a monitoring, a vizsgálatok, stb. költségeinek összegét euróban, egy évre
vagy emberévre vonatkozóan (nem kötelező).
7.2. Becsülje meg e jelentéstétel adminisztrációs költségeit emberhónapban és euróban (nem kötelező).
8.

A kérdőívre vonatkozó tagállami jelentések közzététele
Adjon információt, például egy weboldal URL-címét azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosság hol férhet hozzá
közvetlenül a kérdőívre adott válaszokból álló tagállami jelentésekhez!

9.

Fejlesztések
Melyek azok a területek, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítani
— az 1999/13/EK irányelv végrehajtása/jövőbeli felülvizsgálata során,
— a jövőbeli kérdőívekben?

10. Egyéb megjegyzés
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