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

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 375/2008/EK RENDELETE
(2008. április 25.)
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 zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december
21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a
mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján
a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza
meg.

2. cikk
Ez a rendelet 2008. április 26-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
megállapításáról szóló, 2008. április 25-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

71,4
61,3
112,0
117,9
90,7

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

178,8
112,1
109,0
133,3

0709 90 70

MA
MK
TR
ZZ

92,6
68,1
106,6
89,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

56,9
62,3
46,9
53,7
54,8
45,4
53,3

0805 50 10

AR
EG
IL
MK
TR
US
ZA
ZZ

70,7
126,4
131,5
118,8
127,1
117,8
123,8
116,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

89,9
83,0
115,6
93,4
93,1
65,0
118,8
119,3
76,8
73,8
92,9

0808 20 50

AR
AU
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

89,2
88,5
108,1
41,4
201,7
100,5
104,9

(1) Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése
„egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 376/2008/EK RENDELETE
(2008. április 23.)
a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési
igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról
(kodifikált változat)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A behozatali és kiviteli engedélyek, valamint az előzetes
rögzítési igazolások célja a közös piaci szervezet megfelelő igazgatása. Bizonyos ügyletek csak kis mennyiségekre
vonatkoznak és az igazgatási eljárások egyszerűsítésének
érdekében behozatali és kiviteli engedélyek, valamint
előzetes rögzítési igazolások ezekben az ügyletekben
nem szükségesek.

(5)

A Közösségben nem szükséges kiviteli engedély hajók és
repülőgépek élelmiszerrel való ellátásához. Hasonló
indokok alapján ennek az előírásnak kell érvényesülnie
az olajfúrótornyokra és tengeri hajókra történő szállításoknál és a harmadik országban történő élelmiszer-feltöltésnél is. Ugyanezen okok miatt nem szükséges engedély
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról
szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet (4) hatálya alá eső ügyletekre sem.

(6)

Tekintettel a nemzetközi kereskedelmi gyakorlatra, a
szóban forgó importált vagy exportált termékek és áruk
mennyiségére vonatkozóan bizonyos mértékű mennyiségi eltéréseket kellene megengedni az engedélyen vagy
tanúsítványon szereplő mennyiségtől.

(7)

Annak érdekében, hogy egyidejűleg több ügyletet
lehessen bonyolítani egy engedély vagy tanúsítvány
alapján, intézkedni kell az engedélyek és tanúsítványok
kivonatainak kiállításáról, amelyek ugyanazzal a hatállyal
bírnak, mint azok az engedélyek és tanúsítványok,
amelyekből a kivonatok készültek.

(8)

A mezőgazdasági piacok közös szervezetének különböző
ágazatait szabályozó közösségi rendelkezések alapján a
behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési
igazolások a Közösségben bonyolított ügyleteknél alkalmazandók. A tagállamok közötti igazgatási együttműködés céljából ez az eljárás közös szabályok elfogadását
teszi szükségessé az ilyen engedélyek vagy tanúsítványok
kialakítására, használatára, valamint a közösségi űrlapok
és módszerek bevezetésére vonatkozóan.

(9)

Az igazgatási tevékenységek különböző területein a
számítógépes eljárások használata fokozatosan felváltja
a kézi adatfeldolgozást. Szükséges tehát, hogy számítógépes és elektronikus eljárásokat is lehessen alkalmazni a
kiviteli engedélyek és tanúsítványok kiállítása és használata során.

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 9. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (1) és (4)
bekezdésére, valamint 18. cikkére, továbbá más, a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről elfogadott rendeletek megfelelő cikkeire,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és
kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000
bizottsági rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen
módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében
ezt a rendeletet kodifikálni kell.
A behozatali és kiviteli engedélyeket bevezető közösségi
rendeletek előírják, hogy a mezőgazdasági termékekre
vonatkozóan a Közösségbe irányuló minden behozatal
és az onnan származó kivitel engedély kiadásához van
kötve. Meg kell tehát határozni ezeknek az engedélyeknek az alkalmazási körét, azzal a konkrét kitétellel,
hogy ezekre nincs szükség olyan ügyletek esetében,
amelyek nem tartoznak a szoros értelemben vett behozatali vagy kiviteli ügyletek körébe.
Ahol a termékek aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések tárgyát képezik, az illetékes hatóságok esetenként
engedélyezhetik, hogy a termékek szabad forgalomba
kerüljenek, akár történik további megmunkálás, akár
nem. Ezekben az esetekben a piac megfelelő szabályozása
érdekében behozatali engedélyt kell megkövetelni a ténylegesen szabad forgalomba helyezett termékekre vonatkozóan is. Ha azonban egy szabad forgalomba helyezett
terméket olyan alapanyagokból állítottak elő, amelyeket
részben harmadik országból importáltak, részben pedig a
Közösségben szereztek be, csak a harmadik országból
importált alapanyagokat, illetve harmadik országból
importált alapanyagok megmunkálásával keletkezett alapanyagokat kell figyelembe venni.

(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. Az
1784/2003/EK rendelet helyébe 2008. július 1-től az
1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.
(2) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.
(3) Lásd a IV. mellékletet.

(4) HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 274/2008/EK rendelettel
(HL L 85., 2008.3.27., 1. o.) módosított rendelet.
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(10)

Az ezen engedélyeket és tanúsítványokat bevezető közösségi rendeletek úgy rendelkeznek, hogy ezek kiadását
biztosíték letételéhez kötik, hogy ezáltal a vállalt behozatal vagy kivitel lebonyolítása az érvényességi időszakon
belül megvalósuljon. Meg kell határozni, hogy a kiviteli
vagy behozatali kötelezettséget mikor kell teljesítettnek
tekinteni.

(16)

Egyszerűsített behozatali vagy kiviteli eljárások alkalmazása esetén el lehet tekinteni az engedélybemutatás követelményétől a vámhatóságok felé, vagy az engedély
bemutatására utólag kerülhet sor. Azonban az engedélynek az importőr vagy exportőr birtokában kell lennie
azon a napon, amelyet a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat elfogadása időpontjának tekintenek.

(11)

A visszatérítést előre megállapító engedélyek esetén a
termék vámtarifa-besorolásától függ, hogy milyen engedélyt kell használni. Egyes keverékek esetén a visszatérítés
mértéke nem a termék vámtarifa-besorolásától, hanem az
arra a célra megállapított különleges szabályoktól függ.
Ezért ha az az alkotóelem, amelyre alapozva a keverékre
alkalmazandó visszatérítést számítják, nem felel meg a
keverék vámtarifa-besorolásának, az előre megállapított
ráta nem alkalmazható.

(17)

Az egyszerűsítés érdekében a szabályok rugalmasabbá
tehetők, hogy a tagállamok bevezethessék az engedélyek
igazgatási kezelésére szolgáló egyszerűsített eljárást,
amely szerint az engedélyeket a kibocsátó szerv, vagy
ahol indokolt, a visszatérítést előre megállapító engedélyek esetén, a kifizető ügynökség őrzi.

(18)

A rendezett adminisztráció érdekében az engedélyek vagy
tanúsítványok, vagy ezek kivonatai kiállításuk után nem
módosíthatók. A kibocsátó szerv által elkövetett hibára
vagy az engedélyen, a tanúsítványon vagy kivonaton
feltüntetett tételekre vonatkozó nyilvánvaló pontatlanságra utaló esetekben olyan eljárást kell bevezetni,
amely révén a pontatlan engedélyeket, tanúsítványokat
vagy kivonatokat vissza lehet vonni és javított dokumentumokat lehet kibocsátani.

(19)

Amennyiben egy termék valamely a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló,
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (1)
412–442a. cikke szerinti egyszerűsített eljárás alá
tartozik, vagy a közös tranziteljárásokról szóló, 1987.
május 20-i egyezmény I. függeléke I. fejezetének X.
címében található, nincs szükség vámalakiságokra a
határállomás vámhivatalánál abban az esetben, ha a szállítás a Közösségen belül kezdődik és azon kívül fejeződik
be. Ha az igazgatás egyszerűsítése érdekében ezeket az
eljárásokat használják, a biztosíték feloldására különleges
intézkedéseket kell hozni.

(20)

Előfordulhat, hogy az érintett félen kívül álló okok miatt
a Közösség vámterületéről való indulást igazoló dokumentumot nem lehet bemutatni, bár a termék elhagyta
az említett területet vagy – a mezőgazdasági termékek
után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása
közös részletes szabályainak megállapításáról szóló,
1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (2)
36. cikke esetében – elérte célállomását. Az ilyen helyzet
korlátozhatja a kereskedelmet. Ezekben az esetekben más
dokumentumokat kell egyenértékűnek elfogadni.

(12)

A behozatali engedélyeket néha nagy mennyiségű behozatalra állítják ki. Ez csak akkor lehetséges, ha a kiadott
engedélyek alapján lebonyolított behozatal tételeivel
kapcsolatos információk viszonylag rövid időn belül
rendelkezésre állnak. Ilyen esetekben az a követelmény,
hogy az engedélyek használatát bizonyítsák, fontos a
megfelelő adminisztráció szempontjából, illetve nélkülözhetetlen a mennyiségi rendelkezések kezelése során is. A
szóban forgó bizonyíték felmutatása az engedély 1.
példányának bemutatásával történik, és szükség esetén
annak kivonataival is. E bizonyíték bemutatása viszonylag
rövid időn belül lehetséges. Tehát ilyen határidőt kell
meghatározni azoknál az eseteknél, ahol a nagy mennyiségű behozatal esetén használt engedélyekről szóló,
vonatkozó közösségi szabályok erre hivatkoznak.

(13)

Egyes esetekben az engedélyhez vagy tanúsítványhoz
szükséges biztosíték rendkívül alacsony lenne. Az igazgatási terhek csökkentése érdekében ezekben az esetekben
biztosítékot nem kell megkövetelni.

(14)

A jogbiztonság és igazgatási hatékonyság érdekében meg
kell jelölni azokat a személyeket, akik a tanúsítvány vagy
engedély használatára jogosultak, mert a gyakorlatban
nem minden esetben az engedélyt vagy tanúsítványt
használó személy az engedélyes vagy kedvezményezettje.
Ennek érdekében meg kell állapítani az engedélyes és a
vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy jogviszonyát.

(15)

A behozatali és kiviteli engedély behozatalra és kivitelre
jogosít fel, ezért azt a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat
elfogadásakor be kell mutatni.

(1) HL L 253.,
(HL L 62.,
(2) HL L 102.,
(HL L 48.,

1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel
2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.
1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 159/2008/EK rendelettel
2008.2.22., 19. o.) módosított rendelet.
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A szóban forgó engedélyeket és tanúsítványokat bevezető
közösségi rendeletek úgy rendelkeznek, hogy a biztosítékot egészben vagy részben vissza kell tartani, ha a
behozatalra vagy kivitelre nem vagy csak részben kerül
sor az engedély vagy a tanúsítvány érvényességi ideje
alatt. Az ilyen esetekben szükséges teendőket részletesen
rögzíteni kell, különösen akkor, ha a kötelezettségek nem
teljesítése vis maior miatt állt elő. Ekkor a behozatali vagy
kiviteli kötelezettséget megszűntnek lehet tekinteni,
illetve az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejét
meg lehet hosszabbítani. A piac esetleges megzavarásának elkerülése érdekében az ilyen módosítást
mindenkor az eredeti érvényességi idő lejártától számított
maximum hat hónapra kell korlátozni.

(22)

Az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében a biztosíték teljes összegét vissza kell téríteni abban az esetben,
ha a visszatartandó összeg túl kicsi.

(23)

Az engedélyek vagy tanúsítványok kiállításakor letétbe
helyezett biztosítékot fel kell oldani, ha az illetékes
szerv megbizonyosodott arról, hogy az érintett áruk a
kiviteli nyilatkozatok elfogadását követő 60 napon belül
elhagyták a Közösség vámterületét.

(24)

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt a biztosítékot
akkor is feloldják, ha a behozatali vagy kiviteli kötelezettség ténylegesen nem teljesült. Ilyen esetekben a
tévesen feloldott biztosítékot újra letétbe kell helyezni.

(25)

Be kell vezetni egy mechanizmust annak ösztönzésére,
hogy a piaci résztvevők gyorsan juttassák vissza a kiállító
szervhez azokat az engedélyeket és tanúsítványokat,
amelyeket a későbbiekben nem fognak felhasználni,
hogy ezáltal teljes mértékben ki lehessen használni a
visszatérítésre jogosult mezőgazdasági termékek kiviteli
lehetőségeit. Be kell vezetni egy mechanizmust annak
ösztönzésére is, hogy a piaci résztvevők a tanúsítványokat lejáratuk után azonnal juttassák vissza a kiállító
szervhez annak érdekében, hogy a kihasználatlan
mennyiségeket a lehető leggyorsabban újra fel lehessen
használni.

(26)

Az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó
szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i
1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (1) 3. cikkének
(4) bekezdése alapján, ha egy időtartam utolsó napja
hivatalos ünnepnap, vasárnap vagy szombat, az
időtartam a rákövetkező munkanap utolsó óráján jár le.
Egyes esetekben ez az előírás azt eredményezi, hogy az
engedélyek és tanúsítványok érvényességi ideje meghoszszabbodik. Az ilyen intézkedés, amelynek az a célja, hogy
megkönnyítse a kereskedelmet, nem járhat olyan hatással,
hogy megváltoztassa a behozatali és kiviteli ügyletek
gazdasági feltételeit.

(1) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.
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(27)

A mezőgazdasági piacok közös szervezése bizonyos
ágazataiban gondolkodási időt írnak elő a kiviteli engedélyek kiadása előtt. Ez az időtartam arra szolgál, hogy a
piaci helyzetet fel lehessen mérni, és ahol indokolt, különösen nehézségek esetén, a folyamatban lévő kérelmek
kiadását fel lehessen függeszteni, ami egyenértékű e
kérelmek elutasításával. Le kell szögezni, hogy ilyen
felfüggesztésre akkor is lehetőség van, ha az engedélyeket
ennek a rendeletnek a 47. cikke alapján kérelmezik, és
amennyiben a gondolkodási idő lejárt, az engedély iránti
kérelmet nem lehet újra felfüggeszteni.

(28)

A 2454/93/EGK rendelet 844. cikkének (3) bekezdése
szerint az engedély vagy előzetes rögzítési igazolás
alapján exportált termékek csak akkor vonhatók a tértiáruk kezelése körébe, ha az engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó közösségi szabályokat betartották.
Külön szabályokat kell meghatározni az engedélyek és
tanúsítványok rendszerének alkalmazására azoknál a
termékeknél, amelyeknél várhatóan e rendelkezések
hatálya alá kerülnek.

(29)

A 2454/93/EGK rendelet 896. cikke szerint a behozatali
engedély vagy előzetes rögzítési igazolás alapján szabad
forgalomba helyezett áruknál csak akkor jogos a behozatali vám visszafizetése vagy elengedése, ha kimutatták,
hogy az engedélyt vagy tanúsítványt illetően az illetékes
hatóságok megtették a szükséges lépéseket, hogy elhárítsák az ilyen áruk szabad forgalomba helyezésének
következményeit.

(30)

A 2454/93/EGK rendelet 880. cikke egyes szabályokat
állapít meg a 896. cikkének az alkalmazásához, és különösen arra vonatkozóan, hogy az engedélyek és tanúsítványok kiadásáért felelős hatóságoknak igazolást kell
kiadniuk.

(31)

Ebben a rendeletben meg kell állapítani a 2454/93/EGK
rendelet 896. cikkének végrehajtásához szükséges szabályokat. Egyes esetekben meg kell teremteni a lehetőséget
a 2454/93/EGK rendelet betartására anélkül, hogy
igénybe kellene venni a 880. cikkében említett igazolást.

(32)

Ha a behozatali engedélyek kiadására a vámkontingens
keretében adható preferenciális behozatali vám meghatározása céljából kerül sor, fennáll annak a veszélye, hogy
hamisított engedélyek kerülnek bemutatásra, különösen
abban az esetben, ha nagy a teljes és a csökkentett
vagy vámmentes vámtétel közötti különbség. A csalás
veszélyének csökkentése érdekében helyénvaló a bemutatott engedélyek hitelességének ellenőrzésére szolgáló
rendszert kialakítani.
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Ha egy mezőgazdasági termékre kiállított behozatali
engedélyt olyan vámkontingens igénybevételére is használnak, amelyre kedvezményes elbánás vonatkozik, ez a
kedvezményes elbánás az importőröket az engedély vagy
tanúsítvány okán illeti meg, amelyekhez, egyes esetekben,
harmadik országból származó dokumentumot is csatolni
kell. A kontingensek túllépésének elkerülése érdekében a
kedvezményes elbánás akkora mennyiségre érvényes,
amelyre az engedély vagy a tanúsítvány szól. A behozatal
megkönnyítésére a 7. cikk (4) bekezdése szerinti eltérést
meg kell engedni, feltéve hogy egyidejűleg rögzítik, hogy
arra a mennyiségre, amely meghaladja az engedélyben
vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiséget, de még az
engedélyezett eltérés keretén belül van, nem érvényes a
kedvezményes elbánás, és ezekre a teljes behozatali
vámot meg kell fizetni.

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak minden érdekelt irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

2008.4.26.

— az 1254/1999/EK tanácsi rendelet (5) 29. cikke (marha- és
borjúhús),

— az 1255/1999/EK tanácsi rendelet (6) 26. cikke (tej és tejtermékek),

— az 1493/1999/EK tanácsi rendelet (7) 59. cikke (bor),

— a 2529/2001/EK tanácsi rendelet (8) 13. cikke (juh- és kecskehús),

— az 1784/2003/EK rendelet 9. cikke (gabonafélék),

— az 1785/2003/EK tanácsi rendelet (9) 10. cikke (rizs),

— a 865/2004/EK tanácsi rendelet (10) 10. cikke (olívaolaj és
étkezési olívabogyó),

A RENDELET HATÁLYA

1. cikk

— az 1043/2005/EK bizottsági rendelet (11) 22. cikke (a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában
exportált mezőgazdasági termékek),

Az egyes termékekre vonatkozó külön közösségi szabályokban
megállapított bizonyos kivételekre is figyelemmel ez a rendelet
közös szabályokat állapít meg a behozatali és kiviteli engedélyek, valamint az előzetes rögzítési igazolások (a továbbiakban:
engedélyek és igazolások) azon rendszerének alkalmazására,
amelynek létrehozására vagy előírására a következő rendelkezésekben került sor:

— az 1947/2005/EK tanácsi rendelet (12) 4. cikke (vetőmagok),

— a 2759/75/EGK tanácsi rendelet (1) 8. cikke (sertéshús),

— az 318/2006/EK tanácsi rendelet (13) 23. cikke (cukor, izoglukóz és inulinszirup),

— a 2771/75/EGK tanácsi rendelet (2) 3. cikke (tojás),

— a 2777/75/EGK tanácsi rendelet (3) 3. cikke (baromfihús),

— a 2783/75/EGK tanácsi rendelet (4) 2. cikke (ovalbumin és
laktalbumin),
(1) HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A 2759/75/EGK rendelet helyébe 2008.
július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(2) HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A 2771/75/EGK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(3) HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A 2777/75/EGK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(4) HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

— az 1182/2007/EK tanácsi rendelet (14) 28–32. és 40. cikke
(gyümölcs és zöldség),
(5) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A 1254/1999/EK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(6) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A 1255/1999/EK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(7) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
(8) HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A 2529/2001/EK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(9) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 1785/2003/EK rendelet helyébe
2008. szeptember 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(10) HL L 161., 2004.4.30., 97. o. A 865/2004/EK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(11) HL L 172., 2005.7.5., 24. o.
(12) HL L 312., 2005.11.29., 3. o. A 1947/2005/EK rendelet helyébe
2008. július 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(13) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A 318/2006/EK rendelet helyébe 2008.
október 1-től az 1234/2007/EK rendelet lép.
(14) HL L 273., 2007.10.17., 1. o.
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— a 1234/2007/EK tanácsi rendelet III. része II. fejezetének I.
szakasza és III. fejezete (élő növények és vágott virágok,
banán és alkohol).

(3)
A termékre az (1) vagy (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kiállított behozatali engedély vagy engedélyek
nem nyújtanak alapot előrögzítésre.

II. FEJEZET

(4)
Az (1) bekezdésben említett bármely eljárásnak megfelelő
és a (2) bekezdés a) pontjában említett egy vagy több alapterméket tartalmazó termék exportja esetén a kiviteli engedélyt be
kell szerezni minden ilyen alaptermék esetében, amely kiviteli
engedélyezés alá esik.

AZ ENGEDÉLYEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK ALKALMAZÁSI
TERÜLETE

2. cikk
Nincsen szükség engedélyre vagy tanúsítványra, és nem lehet
ezeket benyújtani a következő termékeknél:
a) amelyeket nem helyeznek a Közösségben szabad forgalomba;
vagy
b) amelyeket exportálnak:
i. olyan vámeljárás keretében, amely a behozatalt az
érvényben lévő vámtól vagy azzal azonos hatású díjaktól
mentesen engedélyezi;

A visszatérítések előzetes megállapítására vonatkozó harmadik
albekezdésre is figyelemmel nincs szükség kiviteli engedélyre, ha
a ténylegesen exportált termék nem tartozik engedélyezési kötelezettség alá.
Olyan összetett termékek exportja esetén, amelyek előre megállapított kiviteli visszatérítésre jogosítanak egy vagy több alkotóelemük alapján, az egyes alkotóelemek vámjogi helyzete lesz az
egyetlen olyan szempont, amit az engedélyek és tanúsítványok
rendszerének alkalmazásánál figyelembe kell venni.
4. cikk

ii. olyan különös szabályok keretében, amelyek a kivitelt a
2913/92/EGK rendelet 129. cikkében említettek alapján
vámmentesen engedélyezik.
3. cikk

(1)
Nincs szükség engedélyre és nem lehet ezt benyújtani a
következő esetekben:
a) a 800/1999/EK rendelet 36., 40., 44., 45. cikkében és a
46. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint; vagy

(1)
Ha olyan termékeket helyeznek szabad forgalomba,
amelyek aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések tárgyát
képezik, és amelyek nem tartalmaznak a (2) bekezdés a) pontjában említett alaptermékeket, akkor a behozatali engedélyt be
kell szerezni, amennyiben a ténylegesen szabad forgalomba
helyezett termékek behozataliengedély-kötelesek.

b) ha nem kereskedelmi jellegű ügyletről van szó; vagy

(2)
Ha olyan termékeket, amelyek az (1) bekezdésben említett rendelkezések valamelyike alá tartoznak, és amelyek az alábbiakat tartalmazzák:

d) a II. mellékletben feltüntetett mennyiségeket meg nem
haladó mennyiségek esetén.

a) olyan alaptermék vagy alaptermékek, amelyek a Szerződés
23. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alá tartoztak, de a
szabad forgalomba helyezett termékbe való bedolgozásuk
folytán a hatályuk alól kikerültek; és

Az első bekezdésben foglaltak ellenére engedélyre van szükség
akkor, ha az engedély révén megítélt kedvezményes elbánás
mellett történő behozatalra vagy kivitelre kerül sor.

c) a 918/83/EGK rendeletben említett esetben; vagy

b) olyan alaptermék vagy alaptermékek, amelyek nem tartoztak
a Szerződés 23. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alá,

Ennek a bekezdésnek az alkalmazása során a tagállamok intézkedéseket tesznek a visszaélések ellen, különösen abban az
esetben, ha egy behozatali vagy kiviteli ügyletet több mint egy
behozatali vagy kiviteli nyilatkozat alapján bonyolítanak le, ami
gazdasági vagy egyéb okokból nyilvánvalóan nem indokolt.

szabad forgalomba helyeznek, akkor az ezen rendelet 7. cikk (1)
bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül minden, az ezen
bekezdés b) pontjában említett termékre, amit ténylegesen használnak és ami behozataliengedély-köteles, ilyen engedélyt kell
kiadni.

(2)
Az (1) bekezdés alkalmazásában a „nem kereskedelmi
jellegű ügyletek”:

Nincs szükség behozatali engedélyre, ha a ténylegesen szabad
forgalomba helyezett termék nem tartozik engedélyezési kötelezettség alá.

a) magánszemélyek által végzett vagy nekik címzett behozatal,
feltéve hogy az ilyen ügyletek megfelelnek a Kombinált
Nómenklatúra előzetes rendelkezései II. szakasz D. része 2.
pontjának;

L 114/8
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b) magánszemélyek által lebonyolított kivitel, feltéve hogy az
ilyen ügyletek értelemszerűen megfelelnek az a) pontban
említett követelményeknek.

2008.4.26.

III. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. SZAKASZ

Az engedélyek, tanúsítványok és kivonatok hatálya
(3)
A tagállamok eltekinthetnek a kiviteli engedélytől vagy
engedélyektől azoknak a termékeknek és/vagy áruknak az
esetében, amelyeket magánszemélyek vagy magánszemélyek
csoportjai szállítanak ki azzal a céllal, hogy azokat humanitárius
segélyezés céljából harmadik országban ingyenesen szétosszák,
ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) azok a felek, akik ilyen mentességben kívánnak részesülni,
nem folyamodhatnak visszatérítésért;

b) e szállítmányok természetüknél fogva esetiek, különböző termékeket és/vagy árukat tartalmaznak, és szállítási módonként nem haladják meg a 30 000 kg-ot; és

c) az illetékes hatóságok megfelelő bizonyossággal rendelkeznek a termékek és/vagy áruk célállomásáról és/vagy
felhasználásáról, valamint az ügylet megfelelő lebonyolításáról.

Az alábbi bejegyzést kell beírni a kiviteli nyilatkozat 44. szakaszába: „Nincs visszatérítés – 376/2008 rendelet 4. cikkének (3)
bekezdése”.

7. cikk
(1)
A behozatali és kiviteli engedély felhatalmazást ad és
egyben az engedély szerinti importra, illetve exportra kötelez,
és kivéve a vis maior eseteit, érvényességi ideje alatt a meghatározott mennyiségű, szóban forgó termékekre vagy árukra vonatkozik.

Az ebben a bekezdésben említett kötelezettségek elsődleges
követelményeknek tekintendők a Bizottság 2220/85/EGK rendeletének (1) 20. cikke értelmében.

(2)
Az export-visszatérítést előre megállapító kiviteli engedély
az adott termék meghatározott mennyiségének az exportálására
kötelez az engedély alapján, és kivéve a vis maior eseteket, az
engedély érvényességi ideje alatt.

Ha a termékek exportja kiviteli engedélyhez kötött, az exportvisszatérítés előzetes megállapításával kiadott kiviteli engedély
kivitelhez és visszatérítéshez való jogosultságot testesít meg.

Az ebben a bekezdésben említett kötelezettségek elsődleges
követelményeknek tekintendők a 2220/85/EGK rendelet
20. cikke értelmében.

5. cikk
Engedélyt vagy tanúsítványt nem követelnek és azt nem kell
bemutatni, ha a termékek szabad forgalomba helyezése a tértiárukra vonatkozó 2913/92/EGK rendelet 2. fejezet VI. címe
alapján történik.

(3)
Az engedély vagy tanúsítvány kiadása kötelezettséget
jelent az abban szereplő ország vagy országok irányából, illetve
irányába történő exportra a 47. cikkben meghatározott
esetekben és azokban az esetekben, ha ilyen követelményt az
adott ágazatra vonatkozó különös közösségi szabályok előírnak.

6. cikk
(1)
Kiviteli engedélyt nem követelnek és nem kell azt bemutatni az újrakiviteli nyilatkozat elfogadásakor az olyan, a
2913/92/EGK rendelet VII. címének 5. fejezete szerinti termékekre, amelyekre nézve az exportőr igazolja, hogy e termékekre
vonatkozóan kedvező döntés született a behozatali vám visszafizetése vagy elengedése ügyében.

(2)
Azoknál a termékeknél, amelyekre exportáláskor kiviteli
engedélyt kell bemutatni és az illetékes hatóságok a behozatali
vám visszatérítése vagy elengedése ügyében hozott döntés előtt
elfogadják az újrakiviteli nyilatkozatot, a kiviteli engedélyt be
kell mutatni. Export-visszatérítés vagy -lefölözés előzetes megállapítása nem megengedett.

(4)
Ha az importált vagy exportált mennyiség nem több,
mint 5 %-kal haladja meg az engedélyen vagy tanúsítványon
megjelölt mennyiséget, úgy kell tekinteni, mint annak az engedélynek vagy tanúsítványnak a keretében importált vagy
exportált tételt.

(5)
Ha az importált vagy exportált mennyiség nem több,
mint 5 %-kal kevesebb az engedélyen vagy tanúsítványon
megjelölt mennyiségnél, úgy kell tekinteni, hogy a behozatali
vagy kiviteli kötelezettség teljesült.
(1) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.
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(6)
A (4) és (5) bekezdések alkalmazásában, ha az engedélyt
vagy a tanúsítványt darabonkénti számítás szerint állítják ki, az
ott említett 5 %-os eltérést, ahol az alkalmazható, a következő
nagyobb darabonkénti egész számra kell kerekíteni.

(7)
Ha az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése
alapján az exportlefölözést vagy export-visszatérítést előre
megállapító engedélyt vagy tanúsítványt az eredeti érvényességi
ideje utolsó napját követő első munkanapon használnak, az
előre megállapított összegek tekintetében az engedélyt vagy
tanúsítványt úgy kell tekinteni, mintha azt a rendes érvényességi
idejének utolsó napján használták volna.

8. cikk
(1)
Az engedélyekből vagy tanúsítványokból származó kötelezettségek nem átruházhatók. Az engedélyekből vagy tanúsítványokból származó jogokat érvényességi idejük alatt az engedélyes átruházhatja. Az átruházás csak egy kedvezményezett
javára történhet, minden egyes engedély, vagy tanúsítvány,
vagy azok kivonata esetében. Az átruházás kizárólag azokra a
mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az
adott engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton.
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10. cikk
Az egy tagállam által kibocsátott engedélyek vagy tanúsítványok
és kivonatok, továbbá az eszközölt bejegyzések és láttamozások
joghatása ugyanaz minden egyes tagállamban, mint az ezekben
a tagállamokban kiadott dokumentumoké és eszközölt bejegyzéseké, illetve láttamozásoké.
11. cikk
(1)
Ha egy visszatérítést előre megállapító engedélyt keverék
exportjára használnak, az ilyen keverék az exportálásakor nem
jogosult az így meghatározott mértékű visszatérítésre, ha annak
az összetevőnek a tarifális besorolása, amely alapján a keverékre
vonatkozó visszatérítést számították, nem egyezik a keverék
tarifális besorolásával.
(2)
Ha egy visszatérítést előre megállapító engedélyt vagy
tanúsítványt készletben kiszerelt áruk exportjára használnak,
az előre megállapított mértékű visszatérítés csak arra az alkotóelemre vonatkozik, amelynek tarifális besorolása ugyanaz, mint
a készleté.
2. SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok kérelmezése és kiállítása
(2)
A kedvezményezettek tovább nem ruházhatják át
jogaikat, de visszátruházás az eredeti engedélyesre lehetséges.
Az engedélyesre történő visszátruházás azokra a mennyiségekre
vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton.

Ilyen esetekben, a kibocsátó testület a III. melléklete A. részében
található bejegyzések egyikét írja be az engedély vagy tanúsítvány 6. szakaszába.

(3)
Ha az engedélyes átruházási kérelmet nyújt be, vagy a
kedvezményezett nyújt be kérelmet az engedélyesre való visszátruházásra, a kiállító szerv, illetve az egyes tagállamok által kijelölt szervezet vagy szervezetek a következő bejegyzést vezetik rá
az engedélyre vagy tanúsítványra, vagy ha indokolt, a kivonatra:

a) a kedvezményezett neve és címe vagy a (2) bekezdésben
említett bejegyzés;

b) e bejegyzés dátuma a testület vagy szervezet bélyegzőjével
hitelesítve.

(4)
Az átruházás vagy az engedélyesre való visszátruházás a
bejegyzés időpontjától hatályos.

12. cikk
(1)
Engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó kérelem csak
akkor fogadható el, ha azt a 17. cikknek megfelelően kinyomtatott és/vagy kitöltött űrlapokon az illetékes szervhez címezik
vagy nyújtják be.
Az illetékes testületek írásos távközlési és elektronikus üzeneteket érvényes kérelemként fogadhatnak el, feltéve hogy ezek
tartalmaznak minden olyan információt, amelyeket űrlap használata esetén is fel kell tüntetni. A tagállamok előírhatják, hogy
az írásos távközlési és/vagy elektronikus üzenetet a 17. cikk
szerint kinyomtatott vagy kiállított kérelem kövesse, amit
közvetlenül az illetékes szervhez kell eljuttatni vagy kézbesíteni;
ilyen esetekben a kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor
az írásos távközlési vagy elektronikus üzenet az illetékes
szervhez megérkezett. Ez a követelmény nem érinti az írásos
távközlési vagy elektronikus üzenettel továbbított kérelmek
érvényességét.
Ha az engedély- vagy tanúsítványkérelmeket elektronikus úton
nyújtják be, a tagállam illetékes hatóságai határozzák meg,
miképpen helyettesítendő a kézírásos aláírás más, akár kódok
használatán alapuló módszerrel.
(2)
Engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó kérelmeket
csak az illetékes hatóság által átvett levélben, írásos távközlési
vagy elektronikus üzenetben lehet lemondani, a vis maior
eseteket kivéve, a kérelem benyújtásának napján 13 óráig.

9. cikk
Az engedélyek és tanúsítványok kivonatai ugyanolyan joghatással bírnak, mint azok az engedélyek és tanúsítványok,
amelyekből a kivonatokat készítették, azokon a mennyiségi
határokon belül, amelyekre vonatkozóan ezeket a kivonatokat
kiállították.

13. cikk
(1)
A visszatérítést előre megállapító engedélykérelmek és
engedélyek 16. szakasza tartalmazza a termékeknek a mezőgazdasági termékek nómenklatúrájából származó, export-visszatérítéseknél történő használatra szolgáló 12 számjegyű kódjait.
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Ha a visszatérítési mérték ugyanaz, vagy több kód van ugyanabban a kategóriában, amit az 1234/2007/EK rendelet
195. cikke (2) bekezdésében említett eljárás és a piaci szervezeteket szabályozó más rendeletek megfelelő cikkei alapján kell
meghatározni, ezeket a kódokat együtt lehet feltüntetni az engedélykérelmeken és magukon az engedélyeken.

(2)
Ha a visszatérítés mértékét célállomás, illetve az ország
vagy térség célállomása szerint különböztetik meg, ezeket
esetenként a 7. szakaszban kell feltüntetni a kérelmeken és az
engedélyeken.

2008.4.26.

bekezdése szerinti élelmiszersegély-ügylettel összefüggésben kiállított engedélykérelmeken és a visszatérítést előre rögzítő engedélyeken a 20. szakaszban fel kell tüntetni az ezen rendelet III.
mellékletének B. részében található bejegyzések legalább egyikét.

A rendeltetési országot a 7. rovatban tüntetik fel. Az engedély
csak az ilyen élelmiszer-segélyezési műveletek keretében megvalósuló kivitelre érvényes.

16. cikk
(3)
Az (1) bekezdés első albekezdése sérelme nélkül, ha egy,
a 800/1999/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említettek szerinti termékcsoportot meghatároztak, a termékcsoportra vonatkozó termékkódokat be lehet jegyezni az engedélykérelmek és az engedélyek
22. szakaszába úgy, hogy előtte az alábbi bejegyzés szerepeljen:
„a 800/1999/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti termékcsoport”.

14. cikk
(1)
A közösségi szabályokban nem szereplő feltételeket
tartalmazó kérelmeket el kell utasítani.

(2)
Engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó kérelmet csak
akkor kell elfogadni, ha az illetékes szervnél megfelelő biztosítékot helyeztek letétbe a kérelem benyújtása napján 13 óráig.

(3)
Nem szükséges biztosíték, ha az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosíték összege 100 EUR vagy kevesebb,
illetve ha az engedélyt vagy tanúsítványt egy intervenciós
ügynökség nevében állítják ki.

(4)
Ha a tagállamok élnek a 2220/85/EGK rendelet 5. cikke
szerinti opciókkal, a biztosíték összegét az engedély lejártától
számított két hónapos határidő lejáratakor kell letétbe helyezni.

(5)
Nem szükséges biztosíték olyan, harmadik országba
irányuló nem közösségi élelmiszersegély-ügyletekkel kapcsolatos
kiviteli engedélyek kiállításakor, amely ügyleteket az exportáló
tagállamban erre a célra elismert humanitárius szervezetek
bonyolítanak. A tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az ilyen elismert humanitárius szervezetekről.

(6)
Ha a (3), (4) és (5) bekezdéseket alkalmazzák, a 4. cikk
(1) bekezdésének harmadik albekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

15. cikk
A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött Mezőgazdasági Megállapodás 10. cikkének (4)

(1)
Az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor azt az illetékes szerv számára
kézbesítik, feltéve hogy azt 13 óra előtt kapta meg, függetlenül
attól, hogy a kérelmet közvetlenül az illetékes hatósághoz
kézbesítették, levélben érkezett vagy esetleg távközlési vagy
elektronikus üzenetként továbbították.

(2)
Azt az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmet, amit az
illetékes szerv szombaton, vasárnap, ünnepnapon vagy munkanapon 13 óra után kap meg, úgy kell tekinteni, mintha azt a
tényleges átvétel napját követő munkanapon nyújtották volna
be.

(3)
Ha az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmek benyújtására meghatározott számú napból álló időtartamot írnak elő,
és ennek az időtartamnak utolsó napja szombatra, vasárnapra
vagy ünnepnapra esik, a szóban forgó időtartam a következő
munkanapon 13 órakor jár le.

Az ilyen határidő-meghosszabbítást nem kell figyelembe venni
az engedélyben vagy tanúsítványban megállapított összegek
számításánál vagy érvényességi idejének meghatározásánál.

(4)
Az e rendeletben meghatározott határidők belgiumi helyi
idő szerint értendők.

17. cikk
(1)
A 12. cikk (1) bekezdése második albekezdésének és a
18. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedély vagy
tanúsítvány iránti kérelmeket, az engedélyeket, tanúsítványokat
és azok kivonatait az I. mellékletben közölt minták alapján
készített űrlapokon állítják ki. Ezeket az űrlapokat a rajtuk
lévő útmutatások szerint és az adott termékágazatra érvényes
különös közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell kitölteni.

(2)
Az engedély- és tanúsítványűrlapokat blokkokban készítik
el, amelyek tartalmazzák az 1. és 2. példányt, valamint a
kérelmet az engedély vagy a tanúsítvány további példányaival
együtt, ebben a sorrendben.
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A tagállamok előírhatják, hogy a kérelmezők csak egy kérelmet
töltsenek ki az első albekezdésben előírt blokkok helyett.

Ha egy közösségi intézkedés következtében kevesebb az a
mennyiség, amelyre az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállították,
mint amire az engedély vagy tanúsítvány iránti kérelmet benyújtották, a kérelemnek megfelelő mennyiséget és az ahhoz tartozó
biztosítékot csak a kéreleműrlapon kell feltüntetni.

A kivonatokra vonatkozó űrlapokat blokkokban készítik el,
amelyek tartalmazzák az 1. és 2. példányt, ebben a sorrendben.

(3)
A űrlapokat, beleértve a kiegészítő lapokat, fehér, facsiszolatot nem tartalmazó papírra nyomtatják, ami írásra előkészített és négyzetméterenként legalább 40 grammot nyom.
Mérete 210 × 297 mm, a megengedett hosszúság a fenti
értéknél 5 mm-rel lehet kevesebb és 8 mm-rel lehet több; a
sorok közötti távolság 4,24 mm (egyhatod hüvelyk); az űrlapok
formai követelményeit pontosan be kell tartani. Ezenkívül az 1.
példány mindkét oldala és a kiegészítő lapoknak az az oldala,
amelyre a jóváírásokat fel kell vezetni, egy nyomtatott guillochemintázatot is tartalmaz, amely bármilyen mechanikus vagy
vegyi eszközű hamisítást kimutat. A guilloche-mintázat háttere
az importűrlapoknál zöld színű, az exportűrlapoknál szépiaszínű.

(4)
Az űrlapok nyomtatásáért a tagállamok felelősek. Az
űrlapokat a tagállam által kijelölt, abban a tagállamban működő
nyomdák is nyomtathatják. Ez utóbbi esetben mindenkor fel
kell tüntetni az űrlapon a tagállam engedélyére utaló hivatkozást. Minden űrlapon rajta kell lennie a nyomda nevére és
címére utaló jelölésnek, vagy olyan jelnek, amellyel a nyomda
azonosítható, valamint a kéreleműrlapot és a kiegészítő lapokat
kivéve, egyedi sorozatszámnak. A szám előtt az alábbi betűket
tüntetik fel a dokumentumot kibocsátó tagállam szerint: „AT”
Ausztria, „BE” Belgium, „BG” Bulgária, „CZ” Cseh Köztársaság,
„CY” Ciprus, „DE” Németország, „DK” Dánia, „EE” Észtország,
„EL” Görögország, „ES” Spanyolország, „FI” Finnország, „FR”
Franciaország, „HU” Magyarország, „IE” Írország, „IT” Olaszország, „LU” Luxemburg, „LT” Litvánia, „LV” Lettország, „MT”
Málta, „NL” Hollandia, „PL” Lengyelország, „PT” Portugália,
„RO” Románia, „SE” Svédország, „SI” Szlovénia, „SK” Szlovákia
és „UK” Egyesült Királyság.
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(6)
A kibocsátó testületek és jóváíró hatóságok pecsétjeit
fémbélyegzővel látják el, ami lehetőség szerint acélból készül.
Egy domborpecsét helyettesítheti a kibocsátó testület pecsétjét,
amelynek lenyomata perforált betűkkel vagy számokkal egészül
ki.

(7)
Az érintett tagállamok illetékes hatóságai, ha szükséges,
előírhatják, hogy az engedélyeket és tanúsítványokat, valamint
azok kivonatait lefordítsák az adott tagállam hivatalos nyelvére
vagy valamely hivatalos nyelvére.

18. cikk
(1)
A 17. cikk sérelme nélkül az engedélyek és tanúsítványok
számítógépes rendszerek használatával is kiadhatók és használhatók az illetékes hatóságok által megállapított részletes szabályok szerint. Ezeket a továbbiakban „elektronikus engedélyeknek
és tanúsítványoknak” nevezzük.

Az elektronikus engedélyek és tanúsítványok tartalmának
azonosnak kell lennie a papíron kibocsátott engedélyekkel és
tanúsítványokkal.

(2)
Ha az engedélyek vagy tanúsítványok engedélyeseinek
vagy kedvezményezettjeinek ezek elektronikus változatát kell
használniuk egy olyan tagállamban, amely nem kapcsolódott a
számítógépes kibocsátási rendszerhez, ezekről kivonatot kell
kérniük.

E kivonatokat késedelem nélkül ki kell állítani, pótlólagos költségek nélkül, a 17. cikkben megállapított formában.

A számítógépes kibocsátási rendszerhez csatlakozott tagállamokban ezeket a kivonatokat papíralapú kivonat formájában
használják.

19. cikk

Kiadásukkor az engedélyeket vagy tanúsítványokat, valamint
kivonatokat a kibocsátó testület kiadási számmal láthatja el.

(1)
Ha azok az összegek, amelyeket az euro nemzeti valutára
történő átváltása eredményeként az engedélyekre vagy tanúsítványokra feljegyeznek, három vagy annál több tizedesjegyűek,
azokat csak az első két tizedesjegyig kell feltünteni. Ilyen
esetekben, ha a harmadik tizedes öt vagy annál nagyobb, a
második tizedest fel kell kerekíteni a legközelebbi számra, és
ha a harmadik tizedes kisebb, mint öt, a második tizedes
ugyanaz a szám marad.

(5)
A kérelmeket, engedélyeket és tanúsítványokat, valamint
kivonataikat gépírással vagy számítógépes úton kell kitölteni.
Kitöltésük és kinyomtatásuk a Közösség valamely hivatalos
nyelvén történik, ahogy azt a kibocsátó tagállam illetékes hatóságai meghatározzák. A tagállamok a kérelmek kézzel történő
kitöltését csak tintával és nagybetűvel engedélyezhetik.

(2)
Ha az euróban megadott összegeket font sterlingre váltják
át, az első két tizedesjegyre vonatkozó, az (1) bekezdésben
foglalt hivatkozást úgy kell értelmezni, mint ami az első négy
tizedesjegyre vonatkozik. Ilyen esetekben, ha az ötödik tizedes
öt vagy annál nagyobb, a negyedik tizedest fel kell kerekíteni a
legközelebbi számra, ha az ötödik tizedes kevesebb, mint öt, a
negyedik tizedes ugyanaz a szám marad.

L 114/12

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

20. cikk
(1)
Az elektronikus engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó 18. cikk sérelme nélkül az engedélyeket és tanúsítványokat
legalább két példányban kell kiállítani, amelyekből az elsőt, ami
a „jogosult példánya”, és amelyet „1.”-gyel jelölnek, késedelem
nélkül kiadják a kérelmezőnek, míg a másodikat, ami a „kibocsátó szerv példánya” és amelyet „2.”-vel jelölnek, a kibocsátó
szerv visszatartja.
(2)
Ha az engedélyt vagy a tanúsítványt kisebb mennyiségre
állítják ki, mint amennyire a kérelem vonatkozott, a kibocsátó
testület feltünteti:
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dátuma az a nap, amikor a kérelmet benyújtották, és ezt a
napot veszik figyelembe az érvényességi idő kiszámításánál is.
Az engedélyek és tanúsítványok tényleges kibocsátásukig nem
használhatók fel.

(2)
Ki lehet kötni, hogy az engedély vagy tanúsítvány a kibocsátás tényleges napján válik érvényessé; ebben az esetben ezt a
napot veszik figyelembe az érvényesség idejének kiszámításánál.

3. SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok használata
23. cikk

a) a 17. és 18. szakaszban azt a mennyiséget, amelyre az engedélyt vagy tanúsítványt kiállították;

(1)
Az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát annál a
vámhivatalnál kell benyújtani, amely elfogadta:

b) a 11. szakaszban a megfelelő biztosíték összegét.
a) behozatali engedély esetén a szabad forgalomba bocsátásról
szóló nyilatkozatot;
Azonnal fel kell oldani azt a biztosítékletétet, ami olyan
mennyiségre vonatkozik, amelyre engedélyt vagy tanúsítványt
nem állítottak ki.

b) kiviteli engedély vagy visszatérítést előre megállapító tanúsítvány esetén az exportra vonatkozó nyilatkozatot.

21. cikk
(1)
A tagállam által megbízott kibocsátó testület, szervezet
vagy szervezetek egy vagy több kivonatot készíthet a dokumentumról az engedély vagy tanúsítvány engedélyese, illetve a
kedvezményezett kérelmére a dokumentum 1. példányának
bemutatásakor.

A 800/1999/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdése i) pontjának
sérelme nélkül, a vámáru-nyilatkozatot az engedélyesnek kell
megtennie, illetve ahol indokolt, az engedély vagy tanúsítvány
kedvezményezettjének vagy a 2913/92/EGK rendelet 5. cikkének
(2) bekezdésében foglaltak szerinti képviselőiknek.

A kivonatokat legalább két példányban állítják ki, amelyekből az
elsőt, ami a „jogosult példánya”, és amelyet „1.”-gyel jelölnek,
késedelem nélkül kiadják vagy elküldik a kérelmezőnek, és a
másodikat, amely a „kibocsátó testület példánya” és amelyet
„2.”-vel jelölnek, a kibocsátó testület visszatartja.

(2)
Az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát be kell
mutatni a vámhatóságnak, vagy rendelkezésére kell bocsátani,
ha az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadják.

A kivonatot kiállító testület az engedély vagy tanúsítvány 1.
példányán feltünteti azt a mennyiséget, amelyre a kivonatot
kiállították, megemelve azt az engedélyezett eltérés mennyiségével. A „kivonat” kifejezést beírják az engedély vagy tanúsítvány 1. példányán feltüntetett mennyiség mellé.
(2)
Az engedély vagy tanúsítvány kivonatáról további kivonat
nem készíthető.
(3)
A kivonat 1. példányát, amelyet már felhasználtak vagy
amely már lejárt, az engedélyes köteles visszaküldeni annak a
testületnek, amely az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátotta,
annak az engedélynek vagy tanúsítványnak az 1. példányával
együtt, amelyről azt készítették, hogy a testület kiigazíthassa
az engedély vagy tanúsítvány 1. példányára felvitt bejegyzéseket
a kivonat 1. példányán lévő bejegyzések alapján.

(3)
Miután az (1) bekezdésben említett hivatal a jóváírást
elvégezte és láttamozta az engedély vagy tanúsítvány 1. példányát, azt visszaküldi az érintett félnek. A tagállamok előírhatják
vagy megengedhetik, hogy a bejegyzést az érintett fél végezze el
az engedélyen vagy a tanúsítványon; minden ilyen esetben a
bejegyzést az illetékes hatóságnak meg kell vizsgálnia és láttamoznia kell.

(4)
Ha az importált vagy exportált mennyiség nem felel meg
az engedélyen vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiségnek, az
engedélyen vagy a tanúsítványon lévő bejegyzést úgy kell módosítani, hogy a ténylegesen importált vagy exportált mennyiséget
mutassa, annak a mennyiségnek a keretén belül, amelyre az
engedélyt vagy a tanúsítványt kiállították.

24. cikk
(1)
A 23. cikk sérelme nélkül egy tagállam megengedheti,
hogy az engedélyt vagy a tanúsítványt:

22. cikk
(1)
Az érvényességi idő meghatározása céljából az engedélyeket és tanúsítványokat úgy tekintik, hogy a kibocsátás

a) a kibocsátó szervhez vagy a visszatérítés kifizetéséért felelős
hatósághoz nyújtsák be;
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b) azokban az esetekben, amikor a 18. cikk alkalmazandó, a
kibocsátó szerv vagy a visszatérítés kifizetéséért felelős
hatóság adatbázisában tárolják.
(2)
Az érintett tagállam határozza meg azokat az eseteket,
amikor az (1) bekezdést alkalmazni kell, és azokat a feltételeket,
amelyeket az érintett félnek teljesítenie kell ahhoz, hogy az
abban a bekezdésben meghatározott eljárást igénybe vehesse.
Ezenkívül a tagállam által megalkotott rendelkezések által biztosítani kell, hogy a Közösségben kiadott valamennyi tanúsítvány
egyenlő elbánásban részesüljön.
(3)
A tagállam dönti el, hogy mely hatóság végzi el a bejegyzést és láttamozza az engedélyt vagy a tanúsítványt.
Az engedélyen vagy a tanúsítványon a jóváírás, valamint annak
érvényesítése és láttamozása akkor is megtörténtnek minősül,
ha:
a) az exportált mennyiségeket részletező dokumentumot számítógéppel készítették; ezt a dokumentumot csatolni kell az
engedélyhez vagy a tanúsítványhoz és azzal együtt kell
kezelni;
b) az exportált mennyiségeket a szóban forgó tagállam hivatalos számítógépes adatbázisában rögzítették és ez az információ kapcsolódik az elektronikus tanúsítványhoz; a tagállamok ezen információ archiválásának módjául választhatják
az elektronikus dokumentum papíralapú változatának használatát.
A bejegyzés dátumának a 23. cikk (1) bekezdésében említett
nyilatkozat elfogadása időpontját tekintik.
(4)
A vámáru-nyilatkozat elfogadásakor az érintett félnek fel
kell tüntetnie a dokumentumon, hogy ezt a cikket alkalmazzák,
és fel kell tüntetnie a felhasználásra kerülő engedély vagy tanúsítvány hivatkozási számát.
(5)
Importra vagy exportra jogosító engedély vagy tanúsítvány esetén az áruk csak akkor szabadíthatók fel, ha az illetékes
hatóság tájékoztatta a 23. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatalt, hogy a vámokmányon megjelölt engedély vagy tanúsítvány az érintett termékre érvényes, és azt jóváírták.
(6)
Ha az exportált termékek nem kiviteliengedély-kötelesek,
de az export-visszatérítést előre rögzített kiviteli engedéllyel határozták meg, ha egy hiba folytán az export során a visszatérítés
jogosságának bizonyítására használt dokumentum nem tesz
említést erről a cikkről, és/vagy nem tartalmazza az engedély
vagy tanúsítvány számát, illetve ha az információ pontatlan, az
ügylet szabályossá tehető, ha az alábbi követelmények teljesülnek:
a) a visszatérítés kifizetéséért felelős hatóság birtokában van a
termékre vonatkozó, a visszatérítést előre megállapító kiviteli
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engedély, amely a nyilatkozat elfogadásának a napján érvényes;
b) elegendő bizonyíték áll az illetékes hatóság rendelkezésére
ahhoz, hogy kimutassa az összefüggést az exportált
mennyiség és az exportra vonatkozó engedély vagy tanúsítvány között.
25. cikk
(1)
Az engedélyeken, tanúsítványokon vagy kivonatokon
végrehajtott bejegyzéseket kibocsátásuk után nem lehet megváltoztatni.
(2)
Ha egy engedély, tanúsítvány vagy kivonat bejegyzéseinek
pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, az ilyen engedélyt,
tanúsítványt vagy kivonatot az érintett fél vagy az érintett
tagállam illetékes hatóságainak kezdeményezésére vissza kell
küldeni a kibocsátó szervhez.
Ha a kibocsátó szerv úgy látja, hogy javításra van szükség,
visszavonja a kivonatot, az engedélyt vagy a tanúsítványt, valamint minden korábban kibocsátott kivonatot, és haladéktalanul
kibocsát egy javított kivonatot vagy egy javított engedélyt, illetve
tanúsítványt és az azokhoz kapcsolódó javított kivonatokat.
Ezeken az utólagos dokumentumokon, amelyeken szerepel az
alábbi bejegyzés: „…-án javított engedély (vagy tanúsítvány)”
vagy „…-án javított kivonat”, minden korábbi bejegyzést
minden példányon megismételnek.
Ha a kibocsátó testület nem látja szükségesnek az engedély,
tanúsítvány vagy kivonat javítását, a következő szöveg feltüntetésével hitelesít: „ellenőrizve …-án, az 376/2008 rendelet
25. cikke szerint”, és lebélyegzi azt.
26. cikk
(1)
A kibocsátó szerv kérésére az engedélyesnek vissza kell
juttatnia a kibocsátó szervhez az engedélyt vagy a tanúsítványt
és az abból készült kivonatokat.
(2)
Ha egy vitatott dokumentumot az ebben a cikkben vagy
a 25. cikkben foglaltak alapján visszaküldtek vagy visszatartottak, az illetékes nemzeti hatóságok az érintett félnek kérésére
nyugtát adnak.
27. cikk
Ha az engedélyeken, tanúsítványokon vagy az azokról készült
kivonatokon a bejegyzésekre rendelkezésre álló hely nem
elegendő, a bejegyzéseket végző hatóságok ezekhez kiegészítő
lapokat csatolhatnak, amelyeken a szóban forgó engedélyek,
tanúsítványok vagy kivonatok 1. példányának hátulján lévő
bejegyzési sorokhoz hasonló további sorok állnak rendelkezésre.
E hatóságok úgy helyezik el bélyegzőjüket, hogy annak egyik
fele az engedélyen, tanúsítványon vagy azok kivonatán legyen, a
másik fele pedig a kiegészítő lapon, és minden további kibocsátott kiegészítő lap esetén egy további bélyegzőt helyeznek el
hasonlóképpen az új lapon és az előző lapon.
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28. cikk
(1)
Ha kétség merül fel egy engedély, tanúsítvány vagy
kivonat, vagy az azon szereplő bejegyzések vagy láttamozások
valódiságát illetően, az illetékes nemzeti hatóságok visszajuttatják a vitatott dokumentumot vagy annak fénymásolatát az
érintett hatóságokhoz ellenőrzés céljából.

2008.4.26.

b) a kiviteli kötelezettség teljesítettnek és az engedély vagy tanúsítvány szerinti kiviteli jogosultság felhasználtnak tekintendő
azon a napon, amikor a 23. cikk (1) bekezdés b) pontjában
említett nyilatkozatot elfogadták.

31. cikk
Dokumentumokat szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében is
visszaküldhetnek; ilyen esetben a dokumentumoknak csak egy
fénymásolatát küldik vissza.

(2)
Ha egy vitatott dokumentumot az (1) bekezdés szerint
visszaküldtek, az illetékes nemzeti hatóságok az érintett félnek
kérésére nyugtát adnak.

29. cikk
(1)
Ha ennek a rendeletnek a megfelelő alkalmazásához
szükséges, a tagállamok illetékes hatóságai információt cserélnek
az engedélyekről, tanúsítványokról és az azokról készült kivonatokról, valamint a velük kapcsolatos szabálytalanságokról és
jogsértésekről.

(2)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amint az e
rendelettel kapcsolatos szabálytalanság és jogsértés jut a tudomásukra.

(3)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azoknak a testületeknek a nevéről és címéről, amelyek engedélyeket, tanúsítványokat vagy azokról készült kivonatokat bocsátanak ki, exportlefölözést szednek be és export-visszatérítéseket fizetnek ki. A
Bizottság ezt az információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

(4)
A tagállamok szintén elküldik a Bizottságnak hivatalos
bélyegzőik és, ahol indokolt, az eljárásra jogosult hatóságok
szárazbélyegzőinek lenyomatait. A Bizottság erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.

Az elsődleges kötelezettség teljesítését az alábbi bizonyíték
bemutatása igazolja:

a) import esetében az érintett termékre vonatkozó, a 23. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában említett elfogadott nyilatkozat;

b) export esetében az érintett termékre vonatkozó, a 23. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett elfogadott nyilatkozat; továbbá:

i. akár export, akár a 800/1999/EK rendelet 36. cikke értelmében exportnak tekintendő szállítmányok esetében
bizonyítani kell, hogy a termék, a kiviteli nyilatkozat elfogadását követő 60 napon belül, hacsak vis maior miatt erre
nem kerülhetett sor, vagy – az exportnak tekintendő szállítmányok esetén – elérte a rendeltetési célállomást, vagy –
minden más esetben – elhagyta a Közösség vámterületét.
E rendelet alkalmazásában bármely terméknek kizárólag
fúró- vagy bányászati platformon való használatra való
szállítását, beleértve az ilyen műveleteket támogató
munkaállomásokat, amelyek az európai kontinentális
talapzat területén belül vagy a Közösség nem európai
része kontinentális talapzatán belül találhatók, de három
mérfölddel túl a zónától, ami attól az alapvonaltól
kezdődik, amit egy tagállam területi vizei kiterjedésének
a meghatározására használnak, úgy tekintik, hogy az
elhagyta a Közösség vámterületét;

ii. ha a termékeket a 800/1999/EK rendelet 40. cikkében
foglalt élelmiszerellátóraktár-eljárás alá helyezték, bizonyítani kell, hogy a terméket az ennek az eljárásnak az elfogadására kiadott nyilatkozat elfogadását követő 30 napon
belül, hacsak vis maior azt meg nem akadályozza, élelmiszer-ellátó raktárba helyezték.

4. SZAKASZ

Az engedélyek és tanúsítványok érvényességi idejét illetően:

Ha az első bekezdés b) pontjának i. alpontjában említett 60
napos határidő vagy az első bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett 30 napos határidő lejár, a biztosítékot fel kell
oldani a 2220/85/EGK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésével
összhangban.

a) a behozatali kötelezettség teljesítettnek és az engedély vagy
tanúsítvány szerinti behozatali jogosultság felhasználtnak
tekintendő azon a napon, amikor a 23. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatot elfogadták, minden
esetben azzal a feltétellel, hogy az érintett terméket ténylegesen szabad forgalomba helyezték;

A második bekezdés értelmében nem lehet visszatartani a biztosítékot azon mennyiségek esetében, amelyeknél a 800/1999/EK
rendelet 50. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az említett
rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében és 40. cikkének (1)
bekezdésében említett határidők be nem tartása miatt a visszatérítést csökkentik.

A biztosítékok feloldása
30. cikk
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32. cikk
(1)
A 31. cikk szerint igényelt bizonyítékot az alábbiak
szerint kell felmutatni:
a) a 31. cikk a) pontja szerinti esetekben az engedély vagy
tanúsítvány 1. példányának felmutatásával és, ahol indokolt,
az engedélyből vagy tanúsítványból készült kivonat vagy
kivonatok 1. példányának felmutatásával, amelyeket a 23.
és 24. cikkek szerint láttamoztak;
b) a 31. cikk b) pontja és az ezen cikk (2) bekezdése szerinti
esetekben az engedély vagy tanúsítvány 1. példányának
felmutatásával és, ahol indokolt, az engedélyből vagy tanúsítványból készült kivonat vagy kivonatok 1. példányának
felmutatásával, amelyeket a 23. és 24. cikkek szerint láttamoztak.
(2)
Ezenkívül a Közösségből történő export, vagy a
800/1999/EK rendelet 36. cikke értelmében a célállomásra
továbbított szállítmányok, vagy annak a rendeletnek a
40. cikkében foglalt eljárás szerinti termékelhelyezés esetében
további bizonyítékra van szükség.
Ilyen további bizonyítékot az alábbiak szerint kell felmutatni:
a) ha az alábbi ügyletekre a szóban forgó tagállamban kerül
sor, a kiegészítő bizonyítékról az a tagállam dönt, amelyben:
i. az engedélyt vagy tanúsítványt kiállították;
ii. az e rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjában
említett nyilatkozatot elfogadták; és
iii. a termék:
— elhagyta a Közösség vámterületét. E rendelet alkalmazásában bármely terméknek kizárólag fúró- vagy
bányászati platformon történő használatra való szállítását, beleértve az ilyen műveleteket támogató
munkaállomásokat, amelyek az európai kontinentális
talapzat területén belül vagy a Közösség nem európai
részének kontinentális talapzatán belül találhatók,
három mérfölddel attól a zónától, ami attól az alapvonaltól kezdődik, amit egy tagállam területi vizei
kiterjedésének a meghatározására használnak, úgy
tekintik, hogy az elhagyta a Közösség vámterületét,
— a 800/1999/EK rendelet 36. cikkében felsorolt célállomás valamelyikére szállították, vagy
— a 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerinti élelmiszerellátó raktárba helyezték;
b) minden más esetben a további bizonyítékot a következők
szerint kell bemutatni:
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i. a T 5 ellenőrzőpéldány vagy a 2454/93/EGK rendelet
912a. cikke szerinti példányok bemutatása, illetve az
ilyen T 5 ellenőrzőpéldány vagy példányok hitelesített
másolatainak vagy fénymásolatainak bemutatása; vagy

ii. a visszatérítés kifizetéséért felelős szervezet igazolása
arról, hogy a 31. cikk b) pontjában foglalt feltételek
teljesültek; vagy

iii. az ezen cikk (4) bekezdésében előírtakkal egyenértékű
bizonyíték.

Ha a T5 ellenőrzőpéldány egyetlen célja a biztosíték feloldása, a
T5 ellenőrzőpéldányon a 106. szakaszban az ezen rendelet III.
mellékletének C. részében található bejegyzések egyike szerepel.

Ha engedély- vagy tanúsítványkivonatot helyettesítő engedélyt
vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot használnak,
ezen bejegyzés tartalmazza az eredeti engedély vagy tanúsítvány
számát és a kibocsátó testület nevét és címét.

A b) pont i. és ii. alpontjában említett dokumentumokat hivatalos úton kell a kibocsátó testülethez elküldeni.

(3)
Ha a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kiviteli
nyilatkozat elfogadása után a terméket a 2454/93/EGK rendelet
412–442a. cikke szerinti, vagy a célállomásra való szállítás
közös tranziteljárásról vagy a Közösség vámterületén kívüli
címzetthez történő szállításról szóló, 1987. május 20-i egyezmény X. címe I. fejezetének 1. függeléke szerinti valamelyik
egyszerűsített eljárás alá vonják, az ezen cikk 2. bekezdésének
b) pontja szerint szükséges T5 ellenőrzőpéldányt hivatalos úton
a kibocsátó testülethez küldik. Az ezen rendelet III. mellékletének D. részében található bejegyzések egyikét feltüntetik a T5
ellenőrzőpéldány „J” szakaszában, a „Megjegyzések” címszó alatt.

Az első albekezdésben említett esetben az indulás helye szerinti
hivatal engedélyezheti, hogy a szállítási szerződés úgy módosuljon, hogy a szállítás vége csak akkor lehet a Közösségen
belül, ha kimutatható:

a) hogy abban az esetben, ha a biztosítékot feloldották, az ilyen
biztosítékot megújítják;

vagy

b) hogy az érintett hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, hogy a biztosíték ne legyen feloldva.

Ha a biztosítékot anélkül oldották fel, hogy a termék exportjára
sor került volna, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket.
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(4)
Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett T 5 ellenőrzőpéldányt az érintett félnek fel nem róható okból kifolyólag nem
lehet a kibocsátását követő három hónapon belül felmutatni, a
fél a kérelem indoklásával és a bizonyító dokumentumok
benyújtásával kérheti az illetékes testületet, hogy más egyenértékű dokumentumokat fogadjon el.

A kérelemmel benyújtandó bizonyító dokumentumokat a
800/1999/EK rendelet 49. cikke (3) bekezdésének második albekezdése határozza meg.

33. cikk
A 800/1999/EK rendelet 37. cikke alkalmazásában a hónap
utolsó napjának azt a napot kell tekinteni, amikor az e rendelet
23. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot elfogadták.

34. cikk
(1)
Az engedélyes kérelmére a tagállamok részletekben is
feloldhatják a biztosítékot azon termékmennyiségek arányában,
amelyekre vonatkozóan a 31. cikk szerinti bizonyítékokat
bemutatták, amennyiben bizonyítást nyert, hogy az engedélyen
vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiségek legalább 5 %-ának
megfelelő mennyiség importja vagy exportja megtörtént.

(2)
A 39., 40., és 47. cikkek alkalmazására is figyelemmel, ha
az import- vagy exportkötelezettséget nem teljesítették, a biztosítékot vissza kell tartani olyan összegben, ami megfelel

a) az engedélyen vagy tanúsítványon feltüntetett mennyiség
95 %-a; és

b) a ténylegesen importált vagy exportált mennyiség közötti
különbségnek.

Ha az engedélyt darabszámra bocsátják ki, a fenti 95 %-os
számítás eredményét, ahol indokolt, a legközelebbi alacsonyabb
darabszámra kell kerekíteni.

Ha az importált vagy exportált mennyiség kevesebb, mint az
engedélyen vagy a tanúsítványon feltüntetett mennyiség 5 %-a, a
biztosíték teljes összegét vissza kell tartani.

Ezenkívül az érintett tagállam feloldja a teljes biztosítékot, ha a
visszatartandó biztosíték teljes összege 100 EUR vagy annál
kevesebb lenne egy adott engedély vagy tanúsítvány esetében.

Ha a biztosíték egy részét vagy egészét tévesen oldották fel, azt
újra letétbe kell helyezni az érintett mennyiségekre vonatkozóan
annál a szervnél, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállította.

2008.4.26.

A feloldott biztosíték újbóli letétbe helyezésére vonatkozó utasítást csak a feloldást követő négy éven belül lehet kiadni, feltéve
hogy az ügylet bonyolítója jóhiszeműen járt el.

(3)

A visszatérítést előre megállapító engedélyek esetében:

a) ha az engedélyt vagy az engedély kivonatát az érvényességi
idejének első kétharmadán belül juttatják vissza a kibocsátó
szervhez, a megfelelő visszatartandó biztosíték összegét
40 %-kal kell csökkenteni. Ebből a szempontból minden
napszak egy egész napnak felel meg;

b) ha az engedélyt vagy az engedély kivonatát az érvényességi
ideje utolsó harmadának letelte előtt vagy a lejáratot követő
egy hónapon belül juttatják vissza a kibocsátó szervhez, a
megfelelő visszatartandó biztosíték összegét 25 %-kal kell
csökkenteni.

Az első albekezdés csak azokra az engedélyekre és kivonataikra
érvényes, amelyeket az engedélyek kiállításának megfelelő
GATT-évben küldtek vissza a kibocsátó szervnek azzal a feltétellel, hogy a visszaküldés legalább 30 nappal az adott év vége
előtt megtörténik.

Az első albekezdést kell alkalmazni, kivéve, ha azt ideiglenesen
felfüggesztik. Ha a visszatérítést egy vagy több termék esetében
megemelik, a Bizottság, az 1264/2007/EK rendelet 195. cikke
(2) bekezdésében említett eljárás szerint vagy a piacok közös
szervezéséről szóló más rendeletek vonatkozó rendelkezései
szerint eljárva felfüggesztheti az első albekezdés alkalmazását
azokra az engedélyekre, amelyeket még a visszatérítés megemelése előtt kérvényeztek, és a megemelést megelőző napig nem
juttattak vissza a kibocsátó szervhez.

A ezen rendelet 24. cikke szerint benyújtott engedélyeket azzal
a nappal kell a kibocsátó szervhez visszajuttatottnak tekinteni,
amelyen a kibocsátó szerv az engedély tulajdonosától megkapja
a biztosíték feloldására irányuló kérvényt.

(4)
A 32. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítékot az
engedély vagy tanúsítvány lejártától számított két hónapon
belül kell bemutatni, kivéve ha ez vis maior miatt nem lehetséges.

(5)
A vámterületről való távozás bizonyítékát, vagy a célállomásra való kiszállítás bizonyítékát, amire a 800/1999/EK rendelet 36. cikke szerint került sor, vagy a termékeknek a rendelet
40. cikke szerinti, az e rendelet 32. cikke (2) bekezdésében
említetteknek megfelelő eljárás alá helyezésének a bizonyítékát
az engedély vagy tanúsítvány lejártától számított 12 hónapon
belül kell bemutatni, kivéve ha ez vis maior miatt nem lehetséges.

2008.4.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(6)
Az olyan mennyiségeknél visszatartandó összegeket,
amelyeknél az előre megállapított visszatérítéses kiviteli engedélyekre vonatkozóan a bizonyítékot nem mutatták fel a (4)
bekezdés szerinti határidőn belül, csökkenteni kell:

a) 90 %-kal, ha a bizonyítékot az engedély vagy tanúsítvány
lejártát követő harmadik hónapban nyújtják be;

b) 50 %-kal, ha a bizonyítékot az engedély vagy tanúsítvány
lejártát követő negyedik hónapban nyújtják be;

L 114/17

Ha a 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti engedélyek
használatának a bizonyítékát az előírt határidőn túl nyújtják be:

a) ha az engedélyt a megengedett eltérés alsó határának figyelembevételével, az érvényességi időn belül felhasználták, az
engedélyen feltüntetett biztosíték teljes összegének 15 %-át
tartják vissza átalánylevonás útján;

b) ha az engedélyt érvényességi idején belül csak részben használták fel, a biztosíték a következőkkel egyenlő összegekben
kerül visszatartásra:

c) 30 %-kal, ha a bizonyítékot az engedély vagy tanúsítvány
lejártát követő ötödik hónapban nyújtják be;
i. az engedélyen feltüntetett mennyiség 95 %-a és a ténylegesen importált mennyiség közötti különbség; és
d) 20 %-kal, ha a bizonyítékot az engedély vagy tanúsítvány
lejártát követő hatodik hónapban nyújtják be.

(7)
A (6) bekezdésben említett esetektől eltérő esetekben,
azokra a mennyiségekre visszatartandó összeg, amelyekre a (4)
és (5) bekezdés szerinti határidőn belül a bizonyítékot nem
nyújtják be, de legkésőbb az engedély vagy tanúsítvány lejártát
követő 24. hónapban benyújtják, 15 %-a annak az összegnek,
amit akkor tartottak volna vissza teljes mértékben, ha a
termékek importjára vagy exportjára nem került volna sor. Ha
egy adott termék esetén különböző biztosítéki szinttel rendelkező engedélyek vagy tanúsítványok léteznek, a legalacsonyabb
importra vagy exportra érvényes mértéket kell a visszatartandó
összeg kiszámításánál figyelembe venni.

ii. az i. alpont szerinti átalány levonása után megmaradó
biztosíték 15 %-a;

iii. az i. és ii. alpont szerinti levonások után megmaradó
biztosíték 3 %-a minden napra, ahány nappal túllépték
a bizonyíték benyújtásának határidejét.

5. SZAKASZ

Engedélyek és tanúsítványok elvesztése
35. cikk

(8)
Az illetékes hatóságok eltekinthetnek a (4) és (5) bekezdésben említett bizonyítékok bemutatásától, ha a szükséges
ismereteknek már birtokában vannak.

(1)
Ezt a cikket akkor kell alkalmazni, ha nullánál nagyobb
export-visszatérítést állapítottak meg, és a vonatkozó engedély
vagy tanúsítvány, illetve annak kivonata elveszett.

(9)
Ha egy közösségi rendelkezés erre a bekezdésre hivatkozva előírja, hogy egy kötelezettség azáltal teljesül, hogy
igazolták az áru megérkezését egy adott célállomásra, azt a
bizonyítékot a 800/1999/EK rendelet 16. cikkének megfelelően
kell bemutatni, ennek hiányában az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó, letétbe helyezett biztosítékot az érintett
mennyiség arányában kell visszatartani.

(2)
Az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó testület az
engedélyes, vagy olyan esetekben, ha az engedélyt, tanúsítványt
vagy kivonatot átruházták, a kedvezményezett kérésére a
második albekezdésre is figyelemmel helyettesítő engedélyt
vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot állít ki.

Ezt a bizonyítékot is az engedély vagy tanúsítvány lejártától
számított 12 hónapon belül kell bemutatni. Ha a
800/1999/EK rendelet 16. cikke szerint szükséges dokumentumokat nem lehet az előírt határidőn belül bemutatni, bár az
exportőr minden tőle telhetőt megtett, hogy azokat a határidőn
belül beszerezze, halasztást kaphat e dokumentumok benyújtására.

(10)
Azoknál a behozatali engedélyeknél, amelyeknél valamely közösségi rendelkezés ennek a bekezdésnek az alkalmazását írja elő, a (4)–(8) bekezdés rendelkezéseinek ellenére a
32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti engedély használatának bizonyítékát az engedély lejártát követő 45 napon belül
kell bemutatni, kivéve ha az vis maior miatt nem lehetséges.

A tagállamok illetékes hatóságai megtagadhatják a helyettesítő
engedély vagy tanúsítvány, illetve kivonat kiállítását, ha:

a) a kérelmező jelleme nem garantálja, hogy ennek a cikknek a
célkitűzéseit tiszteletben tartják; ezt a hatáskört minden
tagállamban az érintett államban mindenkor alkalmazandó,
a kérelmezők közötti megkülönböztetés tilalmára vonatkozó
szabályok, valamint a kereskedelem és az ipar szabadsága
alapelveinek megfelelően kell gyakorolni;

b) a kérelmező nem tudja bizonyítani, hogy megtett minden
olyan ésszerű óvintézkedést, amely megakadályozta volna
az engedély, tanúsítvány vagy kivonat elvesztését.
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(3)
A pályáztatás eredményeként meghatározott visszatérítést
előre megállapított visszatérítésnek tekintik.

2008.4.26.

A többletmennyiség:
a) meghatározása a (7) bekezdéssel összhangban történik;

(4)
A helyettesítő engedély, tanúsítvány vagy kivonat tartalmazza azokat az információkat és bejegyzéseket, amelyek abban
a dokumentumban találhatók, amelynek a helyébe lép. Olyan
mennyiségű termékre adják ki, amely, az engedélyezett eltérés
hozzáadásával, megegyezik azzal a rendelkezésre álló mennyiséggel, ami az elveszett dokumentumon szerepelt. A kérelmezőnek ezt a mennyiséget írásban kell megjelölni. Ha a kibocsátó
szerv a rendelkezésére álló információk alapján úgy találja, hogy
a kérelmező által kért mennyiség túl nagy, azt megfelelő
mértékben csökkenti a (2) bekezdés második albekezdésének
sérelme nélkül.

b) az, amire a legutóbbi nyilatkozatot elfogadták az eredeti
engedély vagy tanúsítvány, az eredeti engedély vagy tanúsítvány kivonata, egy helyettesítő engedély vagy tanúsítvány
vagy egy helyettesítő kivonat alapján. Azokban az esetekben,
ha az utolsó export mennyisége kevesebb, mint a többletmennyiség, a közvetlenül megelőző exportot vagy exportokat kell figyelembe venni a többletmennyiség kimerüléséig.
A Bizottság 120/89/EGK rendelete (1) 3. cikkének (1) bekezdése
nem alkalmazandó az e bekezdés hatálya alá tartozó esetekben.

A helyettesítő engedély, tanúsítvány vagy kivonat 22. szakaszában fel kell tüntetni – pirossal aláhúzva – a III. melléklet E.
részében található bejegyzések egyikét.

(5)
Ha a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat elvész, további helyettesítő engedély vagy tanúsítvány vagy helyettesítő kivonat kiadására nem kerülhet sor.

(6)
Helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő
kivonat kiállításának a feltétele a biztosíték letétbe helyezése.
Ennek a biztosítéknak az összegét úgy számítják ki, hogy:

a) az előre megállapított visszatérítés mértékét, vagy ahol indokolt, a szóban forgó célállomásokra megállapított legmagasabb visszatérítési mértéket, plusz 20 %-ot;

megszorozzák

b) azzal a mennyiséggel, amelyre a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy helyettesítő kivonatot kell kiállítani, plusz az
engedélyezett eltérés mértéke.

Az összeg, amellyel a biztosítékot megnövelik, nem lehet kevesebb, mint 3 EUR 100 kg nettó súly után. A biztosítékot annál
a szervnél helyezik letétbe, amely az eredeti engedélyt vagy
tanúsítványt kiállította.

(7)
Ha egy engedély vagy tanúsítvány és a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve egy kivonat vagy helyettesítő
kivonat alapján exportált termékek mennyisége nagyobb, mint
amennyit az eredeti engedély, tanúsítvány vagy kivonat alapján
lehetett volna exportálni, a többletmennyiségre vonatkozó, a (6)
bekezdésben említett biztosítékot vissza kell tartani, és úgy kell
tekinteni, hogy a visszatérítés ezáltal megtörtént.

(8)
Ezenkívül ha a (7) bekezdést alkalmazzák, és ha a
23. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat elfogadásakor exportlefölözés esedékes a többletmennyiségre, az azon
a napon esedékes lefölözést be kell szedni.

(9)
Ha a (6) bekezdésben említett biztosítékot a (7) bekezdés
alapján nem tartják vissza, azt az engedély vagy tanúsítvány
érvényességi idejének lejárta után 15 hónappal fel kell oldani.
(10)
Ha az elveszett engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot
megtalálják, azt tilos használni, és vissza kell juttatni ahhoz a
szervhez, amely a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot kiállította. Ha ilyen esetben az eredeti engedélyen, tanúsítványon vagy kivonaton feltüntetett rendelkezésre álló
mennyiség egyenlő vagy nagyobb, mint az a mennyiség,
amire a helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot kiállították, megnövelve az engedélyezett eltérés mennyiségével, az
(6) bekezdésben említett biztosítékot azonnal fel kell oldani.
Ha a rendelkezésre álló mennyiség nagyobb, az érdekelt fél
kérheti kivonat kiállítását arra a mennyiségre, beleértve az engedélyezett eltérés mennyiségét is, amely egyenlő a fennmaradó,
rendelkezésre álló mennyiséggel.
(11)
A tagállamok illetékes hatóságai ellátják egymást az
ennek a cikknek az alkalmazásához szükséges információval.
Ha a hatóságok ezt az információt T 5 ellenőrzőpéldány útján
biztosítják, amint arra a 2454/93/EGK rendelet 912a. cikke
hivatkozik, és azzal a céllal bocsátják ki, hogy bizonyítékot
szerezzenek a Közösség vámterületének elhagyásáról, a T 5
ellenőrzőpéldány 105. szakaszába beírják az eredeti engedély
vagy tanúsítvány számát. Ha az engedély vagy tanúsítvány kivonatát, helyettesítő engedélyt vagy tanúsítványt, illetve helyettesítő kivonatot használnak, az eredeti engedély vagy tanúsítvány
számát a T 5 ellenőrzőpéldány 106. szakaszába írják be.
36. cikk
(1)
A (2) bekezdésben említett esetek kivételével az illetékes
hatóságnak meg kell tagadnia a helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat kibocsátását, ha a szóban
forgó termékre vonatkozó engedélyek vagy tanúsítványok
kiadását felfüggesztették, valamint ha az engedélyek vagy tanúsítványok kérdését mennyiségi kvóták keretében kezelik.
(1) HL L 16., 1989.1.20., 19. o.
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(2)
Ha a behozatali vagy kiviteli engedély, vagy előre megállapított visszatérítési tanúsítvány engedélyese, illetve kedvezményezettje az illetékes hatóság felé hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az engedélyt vagy tanúsítványt, illetve annak kivonatát egészben vagy részben nem használták fel, és hogy a
továbbiakban az már nem használható, különösen azért, mert
az teljesen vagy részben megsemmisült, az eredeti engedélyt
vagy tanúsítványt kibocsátó szerv helyettesítő engedélyt, tanúsítványt vagy kivonatot bocsát ki olyan árumennyiségekre, beleértve szükség esetén az engedélyezett eltérés mennyiségét is, ami
egyenlő a fennmaradó rendelkezésre álló mennyiséggel. Ebben
az esetben a 35. cikk (4) bekezdésének első mondata alkalmazandó.

37. cikk
A tagállamok negyedévenként tájékoztatják a Bizottságot:
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(5)
Az ilyen bejegyzésekkel ellátott másolat helyettesíti az
engedély, tanúsítvány vagy kivonat 1. példányát a biztosíték
feloldása céljából szükséges bizonyíték felmutatásakor.

6. SZAKASZ

Vis maior
39. cikk
(1)
Ha egy olyan esemény kapcsán, amit az ügylet bonyolítója vis maiornak minősít, az importra vagy exportra nem
kerülhet sor az engedély vagy tanúsítvány érvényességének
ideje alatt, az engedélyesnek a kibocsátó tagállam illetékes szervéhez kell fordulnia, hogy az engedély vagy tanúsítvány érvényességi idejét meghosszabbítsák, vagy azért, hogy az engedélyt
vagy tanúsítványt töröljék. Az ügyletek bonyolítóinak az engedély vagy tanúsítvány érvényességi ideje lejárta előtti hat
hónapon belül kell bizonyítania, hogy az említett körülmény
vis maiornak minősül.

a) az előző negyedév során
Ha e határidőn belül annak ellenére nem tudnak bizonyítékot
bemutatni, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a bizonyíték
megszerzése és továbbítása érdekében, további haladékot
kaphatnak.

i. a 35. cikk alapján;

ii. a 36. cikk alapján

kibocsátott helyettesítő engedélyek, tanúsítványok vagy kivonatok számáról;

b) az érintett áruk természetéről és mennyiségéről, és az előre
megállapított export-visszatérítés vagy exportlefölözés mértékéről.

A Bizottság továbbítja az információt a többi tagállamnak.

(2)
El kell utasítani az olyan engedélyek vagy tanúsítványok
érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmeket,
amelyeket több mint 30 nappal az érvényességi idő lejárta után
kézbesítenek.

(3)
Ha a vis maiornak minősülő körülmények az exportáló
országra és/vagy a származási országra vonatkoznak import
esetén, vagy az importáló országra vonatkoznak export esetén,
az ilyen körülményeket csak akkor fogadják el vis maiornak, ha a
kibocsátó szerv vagy ugyanabban a tagállamban egy másik hivatalos szerv kellő időben írásos értesítést kapott az érintett
országoktól.

38. cikk
(1)
Ha az engedély vagy tanúsítvány, vagy azok kivonata
elveszett, és az elvesztett dokumentumot egészben vagy részben
felhasználták, a kibocsátó szervek kivételesen adhatnak az érdekelt félnek abból egy másolatot, amit ugyanúgy állítanak ki és
hitelesítenek, mint az eredeti dokumentumot, és jól láthatóan
megjelölik minden példányon, hogy „másolat”.

Az exportáló ország, a származási ország vagy az importáló
ország tájékoztatása kellő időben megtörténtnek minősül, ha a
vis maiornak tekintett körülmények fennállását a tájékoztatás
időpontjában a kérelmező nem láthatta előre.

(4)
Az (1) bekezdésben említett illetékes szerv dönti el, hogy
az említett körülmények vis maiornak minősülnek-e.
(2)
Másolat alapján import- vagy exportügyletek nem bonyolíthatók.
40. cikk
(3)
A másolatokat ahhoz a hivatalhoz kell benyújtani, ahol a
23. cikk szerinti nyilatkozatot az elveszett engedély vagy tanúsítvány, vagy azok kivonata alapján elfogadták, vagy egy másik
olyan illetékes hatóságnak, amelyet az a tagállam jelöl ki, ahol a
hivatal található.

(4)
Az illetékes hatóság bejegyzéseket eszközöl a másolaton
és láttamozza azt.

(1)
Ha a említett körülmények vis maiornak minősülnek, az
engedélyt vagy a tanúsítványt kibocsátó tagállam illetékes szerve
dönt arról, hogy a behozatali vagy kiviteli kötelezettséget törlik
és a biztosítékot feloldják, vagy az engedély vagy tanúsítvány
érvényességi idejét meghosszabbítják annyi időre, amennyi az
eset körülményei alapján szükségesnek mutatkozik. Ez a
meghosszabbítás nem lehet több, mint hat hónap az engedély
vagy tanúsítvány eredeti érvényességi idejének lejártát követően.
Ilyen meghosszabbítás endélyezhető az engedély vagy tanúsítvány érvényességének lejártát követően.
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ii. ennek megfelelően használták az engedélyt a meghoszszabbított érvényességi idő alatt;

(2)
Az illetékes szerv által hozott döntés eltérhet az engedély
vagy tanúsítvány engedélyese által kért döntéstől.

Ha az engedélyes előzetes rögzítési igazolás törlését kéri, az
illetékes szerv meghosszabbíthatja ezt a határidőt még akkor
is, ha e kérést több mint 30 nappal az engedély érvényességi
idejének lejárta után nyújtották be, ha az előre megállapított
mérték, kiegészülve bármely kiigazítással, kevesebb a kifizetendő
összegek esetében, mint a jelenlegi mérték, vagy a behajtandó
összegek tekintetében nagyobb, mint a jelenlegi mérték.

(3)
Az engedély törlésére vagy meghosszabbítására vonatkozó döntés csak arra a termékmennyiségre vonatkozhat, amit
a vis maior miatt nem lehetett importálni vagy exportálni.

(4)
Ha az engedély érvényességi idejét meghosszabbítják, a
kibocsátó szerv láttamozza az engedélyt és kivonatait, és elvégzi
azokon a szükséges kiigazításokat.

(5)
A 8. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül,
ha az előzetes rögzítési igazolás érvényességi idejét meghoszszabbítják, az ebből az engedélyből származó jogokat nem lehet
átruházni. Ha a szóban forgó ügy körülményei indokolják,
kérésre engedélyezhető ilyen átruházás, a meghosszabbítással
egyidejűleg.

(6)
Az a tagállam, ahová az illetékes szerv tartozik, értesíti a
Bizottságot a vis maior esetről; erről a Bizottság tájékoztatja a
többi tagállamot.

41. cikk
(1)
Ha vis maior esetén egy ügylet bonyolítója akár az exportlefölözésre, akár az export-visszatérítésre vonatkozó előzetes
rögzítési igazolás érvényességi idejének meghosszabbítását
kérte, és az illetékes szerv még nem döntött a kérelemről, az
ügylet bonyolítója második engedélyért folyamodhat a szervhez.
A második engedélyt a kérvényezéskor érvényes feltételek
szerint bocsátják ki, azzal a kivétellel, hogy
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b) a második engedélynek az a) pontban hivatkozott mennyiségre vonatkozó biztosítékát feloldják;

c) ha indokolt, az engedélyeket kibocsátó szerv tájékoztatja
annak a tagállamnak az illetékes szervét, ahol a második
engedélyt felhasználták úgy, hogy a beszedendő vagy kifizetendő összeget ki lehessen igazítani.

(3)
Ha az illetékes testület arra a következtetésre jut, hogy
nem állt fenn vis maior eset, vagy úgy dönt a 40. cikk szerint,
hogy az első engedélyt törölni kell, akkor a második engedélyből származó jogok és kötelezettségek érvényesek.

IV. FEJEZET
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

42. cikk
(1)
Azok a termékek, amelyek a kiviteli engedélyezés rendszerébe vagy az előzetesen rögzített mértékű visszatérítések,
illetve exportra alkalmazható más összegek rendszerébe
tartoznak, csak akkor kezelhetők a tértiáruk eljárásrendszere
szerint, a 2913/92/EGK rendelet 2. fejezetének VI. címe értelmében, ha az alábbi rendelkezések érvényesülnek:

a) ha az exportra kiviteli engedély vagy előzetes rögzítési
igazolás használata nélkül került sor, akkor ha a
2454/93/EGK rendelet 850. cikkében szabályozott INF 3
információs lapot alkalmazzák, annak A. szakaszában az
ezen rendelet III. mellékletének G. részében található bejegyzések egyikét kell feltüntetni.

b) A 43. cikk alkalmazandó, ha az exportra kiviteli engedéllyel
vagy előzetes rögzítési igazolással került sor.

a) csak a meghosszabbítási kérelem tárgyát képező első engedély fel nem használt mennyiségére állítható ki;
(2)
b) annak a 20. szakasza tartalmazza a III. mellélket F. részében
található bejegyzések egyikét.

(2)
Ha az illetékes szerv az első engedély érvényességi
idejének meghosszabbítása mellett dönt:

a) azt a mennyiséget, amelyhez a második engedélyt használták,
be kell jegyezni az első engedélybe, ha:

i. az ügylet bonyolítója, aki jogosult az első engedély használatára, eszerint használta a második engedélyt; és

Ha a tértiárukat újraimportálják:

a) olyan tagállam vámhivatala útján, amely nem az exportáló
tagállam, akkor a 2454/93/EGK rendelet 850. cikkben szabályozott INF 3 információs lap útján bizonyítékot kell szolgáltatni arról, hogy a 43. cikk (1) bekezdésének a) vagy b)
pontja rendelkezéseit betartották;

b) ugyanabban a tagállamban lévő vámhivatal útján, akkor a
szóban forgó tagállam illetékes hatóságai szerint meghatározott eljárással összhangban bizonyítékot szolgáltatnak arról,
hogy az (1) bekezdés a) pontjának, vagy a 43. cikk (1)
bekezdése a) vagy b) pontjának rendelkezéseit betartották.
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(3)
Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó a
2454/93/EGK rendelet 844. cikke (2) bekezdésének b) pontja
által szabályozott esetekben.

43. cikk
(1)
Ha a kiviteli kötelezettséget nem teljesítik a 42. cikkben
említett esetekben, a tagállamok a következő intézkedéseket
teszik:

a) ha az exportra kiviteli engedéllyel vagy előzetes rögzítési
igazolással került sor, és az engedély vagy igazolás nem
járt le azon a napon, amikor az érintett fél kinyilvánította
szándékát, hogy a 42. cikkben említett tértiárukkal kapcsolatos rendelkezéseket elfogadja:
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tékot a felek kérésére fel kell oldani, ha az újrabehozatalt a
Kombinált Nómenklatúra azonos alszáma alá tartozó, az újrabehozatallal egyenértékű áruk exportja követi.

(2)

Az exportügylet:

a) az legyen, amelyre a nyilatkozatot elfogadták:

i. nem több, mint 20 nappal a tértiáruk újrabehozatali
nyilatkozatának elfogadását követően; és

ii. új kiviteli engedély alapján, ha az eredeti kiviteli engedély
az egyenértékű termékek kiviteli nyilatkozata elfogadásának napjával lejárt;

i. az engedélyen vagy tanúsítványon az exportra vonatkozó
bejegyzést törlik;
b) olyan termékekre kell vonatkoznia:
ii. az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosítékot
a szóban forgó exportra vonatkozóan nem oldják fel,
vagy ha már feloldották, meg kell újítani azt a szóban
forgó mennyiségek arányában annál a szervnél, amely az
engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátotta; és

iii. a kiviteli engedélyt vagy előzetes rögzítési igazolást vissza
kell juttatni az engedélyesnek;

b) ha az exportra kiviteli engedéllyel vagy előzetes rögzítési
igazolással került sor, és az ilyen engedély vagy tanúsítvány
lejárt azon a napon, ha az érintett fél kinyilvánította szándékát, hogy a 42. cikkben említett tértiárukkal kapcsolatos
rendelkezéseket elfogadja:

i. ha az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó biztosítékot nem oldották fel a szóban forgó exportra vonatkozóan, a biztosítékot az arra az esetre érvényes szabályok
szerint vissza kell tartani;

ii. ha a biztosítékot feloldották, az engedély vagy tanúsítvány
engedélyesének új biztosítékot kell benyújtania annál a
szervnél, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kiállította a szóban forgó mennyiségekre vonatkozóan, és a
biztosítékot az arra az esetre alkalmazandó szabályokra
is figyelemmel kell visszatartani.

(2)
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha az áruk visszairányítása vis maior miatt vagy a 2454/93/EGK rendelet
844. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetekben történt.

44. cikk
(1)
Ha a tértiáruk rendszerén belül újraimportált termékek
exportjára használt engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó
biztosítékot a 43. cikk értelmében visszatartják, ezt a biztosí-

i. amelyeknek a mennyisége ugyanaz; és

ii. az eredeti exporttételek címzettjeinek címezik, kivéve a
2454/93/EGK rendelet 844. cikk (2) bekezdésének c)
pontja szerinti esetekben.

Az exportőr a kiviteli vámhivatal rendelkezésére bocsátja az
összes szükséges információt a termék jellemzőiről és rendeltetési helyéről.

(3)
A biztosítékot fel kell oldani, ha az engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó szervnél bizonyítják, hogy az ebben a
cikkben foglalt feltételeket teljesítették. Az ilyen bizonyíték az
alábbi dokumentumokból áll:

a) az egyenértékű termékek kiviteli nyilatkozata vagy ezek
másolata, illetve fénymásolata, amelyet az illetékes hatóságok
hitelesítenek és amelyek a III. melléklet H. részében található
bejegyzések egyikét tartalmazza; ezt a bejegyzést az érintett
vámhivatal bélyegzőjével kell hitelesíteni, amit közvetlenül a
szóban forgó dokumentumon helyeznek el; és

b) olyan dokumentum, ami igazolja, hogy a termékek elhagyták
a Közösség vámterületét a kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadását követő 60 napon belül, kivéve a vis maior esetét.

45. cikk
(1)
A 2454/93/EGK rendelet 896. cikke alkalmazásában
annak a hatóságnak, amely az engedélyt vagy tanúsítványt kiállította, e cikk (4) bekezdésére is figyelemmel, megerősítéssel kell
szolgálnia arra vonatkozóan, hogy lépéseket tett olyan hatások
megszüntetése érdekében, amelyek az áruk szabad forgalomba
helyezéséből származnak.
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Az importőrnek tájékoztatnia kell az engedélyt vagy tanúsítványt kiállító szervet:

a) a 2454/93/EGK rendelet 877. cikke (1) bekezdésében említett döntéshozó vámhatóság nevéről és címéről, ahová a
megerősítést küldeni kell;

b) a szóban forgó termékek mennyiségéről és jellegéről, az
import időpontjáról és az érintett engedély vagy tanúsítvány
számáról.

Ha az engedélyt vagy tanúsítványt nem juttatták vissza a kibocsátó hatóságnak, az importőrnek kell benyújtania azt annak a
hatóságnak.

Mielőtt az első albekezdésben említett megerősítést elküldik, az
engedélyt vagy tanúsítványt kibocsátó hatóságnak biztosítania
kell, hogy:
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b) a termékek a 2454/93/EGK rendelet 900. cikke (1) bekezdése n) pontjának második francia bekezdése szerinti állapotban vannak; vagy

c) az engedélyt vagy tanúsítványt, amelyre az importált
mennyiségeket rávezették, még nem juttatták vissza az érdekelt félnek, amikor a visszafizetésre vagy az elengedésre
vonatkozó kérelmet benyújtották.

(5)

A (3) bekezdés első mondata:

a) nem alkalmazandó a (4) bekezdés b) pontjában említett
esetben;

b) csak az érdekelt fél kérésére alkalmazandó a (4) bekezdés a)
pontjában említett esetben.

46. cikk
a) a szóban forgó mennyiségekre vonatkozó biztosíték nem lett
és nem lesz feloldva; vagy

b) ha a biztosítékot feloldották, újra letétbe helyezték azt a
szóban forgó mennyiségekre.

Nem szükséges a biztosítékot újra letétbe helyezni azokra a
mennyiségekre vonatkozóan, amelyek azon mennyiség felett
vannak, amelyre a behozatali kötelezettséget teljesítettnek
tekintik.

Az engedélyt vagy tanúsítványt az érdekelt félnek kell visszaküldeni.

(2)
Ha a behozatali díjtételek visszafizetését vagy elengedését
elutasítják, a döntést hozó vámhatóság értesíti erről azt a hatóságot, amely az engedélyt vagy a tanúsítványt kibocsátotta. Az
érintett mennyiségre vonatkozó biztosítékot fel kell oldani.

(3)
Ha a díjtételek visszafizetését vagy elengedését engedélyezik, az engedélyen vagy tanúsítványon a szóban forgó
mennyiségre vonatkozó bejegyzést törölni kell akkor is, ha az
engedély vagy tanúsítvány már nem érvényes. Az érdekelt félnek
vissza kell juttatnia az engedélyt vagy tanúsítványt a kibocsátó
szervnek, amint az érvényesség megszűnik. A szóban forgó
mennyiségre vonatkozó biztosíték visszatartása az adott esetre
vonatkozó szabályoktól függően történik.

(4)

(1)
Ha az áruk szabad forgalomba helyezésének hatásait
megszüntették, és az engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó
biztosíték a 45. cikk szerint esedékes visszatartásra, a biztosítékot az érdekelt fél kérésére fel kell oldani, ha az e cikk (2)
bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek.

(2)
Az érdekelt félnek bizonyítania kell az illetékes hatóságok
megelégedésére, az eredeti importot követő két hónapon belül,
hogy ugyanolyan mennyiségű, egyenértékű, a Kombinált
Nómenklatúra azonos alszáma alá eső termékeket importált
ugyanabból az exportáló országból, és ugyanattól a szállítótól
azoknak a termékeknek a helyettesítésére, amelyekre a
2913/92/EGK rendelet 238. cikkét alkalmazták.

47. cikk
(1)
Ennek a cikknek az export-visszatérítés előre történő
megállapítását tartalmazó olyan engedélyekre vonatkozik,
amelyet importáló harmadik országban kiadott ajánlati felhívással összefüggésben kérelmeznek.
Az „ajánlati felhívás” kifejezés értelmezése tartalmazza a
harmadik országok hatóságai vagy a közjog hatálya alá tartozó
nemzetközi szervezetek által közzétett nyílt felhívásokat, hogy
tegyenek ajánlatokat megadott határidőn belül, amelyeknek
alapján ezek a szervezetek vagy szervek döntést hoznak.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a 800/1999/EK rendelet
36. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett fegyveres erőket
importáló országnak kell tekinteni.

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, ha:

a) vis maior miatt a termékeket újraexportálni kell, meg kell
semmisíteni, illetve vámraktárba vagy vámszabadterületre
kell helyezni; vagy

(2)
Azok az exportőrök, akik egy, az (1) bekezdésben említett ajánlati felhívásra ajánlatot tettek vagy kívánnak tenni, egy
vagy több engedélyért folyamodhatnak, feltéve hogy a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek; a tanúsítványokat annak
függvényében állítják ki, hogy elnyerték-e a szerződést.
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(3)
Ez a cikk csak akkor érvényes, ha az ajánlati felhívásban
legalább az alábbi adatok szerepelnek:
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Az említett időszak lejártát követően semmilyen különleges
intézkedés sem akadályozhatja meg egy vagy több, a szóban
forgó ajánlati felhívással kapcsolatos engedély kiadását, amenynyiben a kérelmező teljesítette a következő feltételeket:

a) az importáló harmadik ország és az ajánlati felhívást közzétevő szervezet;
a) a (3) bekezdés első albekezdésében említett információt a
megfelelő dokumentumokkal alátámasztották;
b) az ajánlatok benyújtási határidejének dátuma;

c) az ajánlati felhívás tárgyát képező specifikus termékmenynyiségek.

Az érdekelt félnek az engedélykérelem benyújtásakor közölnie
kell ezeket az adatokat a kibocsátó szervvel.

b) bizonyíték van arról, hogy a kérelmező elnyerte a szerződést;

c) az engedély kibocsátásához szükséges biztosítékot letétbe
helyezték; és

d) a szerződést bemutatják; vagy
Engedélyre vonatkozó kérelmet nem lehet az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző 15 napnál korábban benyújtani, de a
határidő utolsó napján legkésőbb 13 óráig be kell azt nyújtani.

Az a mennyiség, amelyekre az engedélyt vagy engedélyeket
kérelmezik, nem haladhatja meg az ajánlati felhívásban megjelölt mennyiséget. Az ajánlati felhívásban szereplő engedélyezett
eltéréseket vagy választás lehetőségét nem lehet figyelembe
venni.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az első
albekezdésben említett adatokról.

(4)
A 14. cikk (2) bekezdése ellenére engedély kérelmezésekor biztosíték letétbe helyezése nem szükséges.

(5)
Az ajánlatok benyújtási határidejét követő 21 napon
belül, kivéve vis maior esetén, a kérelmezőnek tájékoztatnia
kell a kibocsátó szervet írásban vagy írásos távközlési
üzenetben, amelynek a 21 napos határidő lejártáig a kibocsátó
szervhez meg kell érkeznie, az alábbiak valamelyikéről:

e) ha a szerződés hiánya igazolt, olyan dokumentációt terjesztenek elő, amely igazolja a másik szerződő féllel vagy
felekkel együtt vállalt kötelezettségeket, beleértve a tőle
vagy bankjától származó igazolást, hogy a vevő pénzintézete
visszavonhatatlan akkreditívet nyitott a megállapodás tárgyát
képező szállításra.

Az engedélyt vagy engedélyeket csak a (3) bekezdés első albekezdése a) pontjában említett országra állítják ki. Az ajánlati
felhívást ezen fel kell tüntetni.

Az a teljes mennyiség, amelyre az engedélyt vagy engedélyeket
kiállítják, az a teljes mennyiség, amelyre vonatkozóan a kérelmező a szerződést elnyerte, és a szerződést vagy az e bekezdés
második albekezdésének d) pontjában említett dokumentációt
benyújtotta; ez a mennyiség nem haladhatja meg a kérelmezett
mennyiséget.

Ezenkívül ha több engedélyt kérelmeznek, az a mennyiség,
amelyre az engedélyt vagy engedélyeket kiállítják, nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amit engedélyenként eredetileg
kérelmeztek.

a) hogy ő nyerte el a szerződést;
b) hogy nem nyerte el a szerződést;

c) hogy nem nyújtott be ajánlatot;

d) hogy rajta kívülálló okok következtében nincs abban a helyzetben, hogy a meghatározott határidőn belül tudomása
legyen az ajánlati felhívás eredményéről.

(6)
Engedély iránti kérelmeket nem lehet elfogadni, ha a
bizonyos termékekre kérelmezett engedélyek kibocsátási ideje
alatt olyan különleges intézkedésre kerül sor, ami megakadályozza az engedélyek kiadását.

Az engedély érvényességi idejének meghatározására a 22. cikk
(1) bekezdése alkalmazandó.

Nem adható ki engedély olyan mennyiségre, amelyre vonatkozóan a kérelmező nem jutott szerződéshez, vagy nem teljesítette
az e bekezdés második albekezdésének a), b), c) és d) vagy a), b),
c) és e) pontjaiban foglalt feltételeket.

Az engedély vagy engedélyek jogosultja felelős elsődlegesen
minden tévesen kifizetett visszatérítés visszafizetéséért, ha
megállapítják, hogy az engedélyt vagy engedélyeket olyan, az
e) pontban megállapított szerződés vagy kötelezettség alapján
bocsátották ki, ami nem felel meg a harmadik ország által
meghirdetett ajánlati felhívásnak.
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(7)
Az (5) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti esetekben nem
lehet engedélyt kibocsátani a (3) bekezdés szerinti kérelemmel
kapcsolatban.

(8)
Ha egy engedély kérelmezője nem teljesíti az (5) bekezdésben foglaltakat, nem lehet engedélyt kibocsátani.

Ha a kérelmező bizonyítja a kibocsátó szerv felé, hogy az ajánlatok benyújtási határidejét meghosszabbították:

a) legfeljebb 10 nappal, ez esetben a kérelem érvényes marad,
és az adatszolgáltatásra előírt, az (5) bekezdésben foglalt 21
napos határidő az ajánlatok új benyújtási határidejétől hatályos;

b) több mint 10 nappal, ez esetben a kérelem már nem érvényes.
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hogy az nem haladja meg az azokban a szabályokban
megengedett teljes érvényességi időt.

c) Ha a nyertes ajánlattevő bizonyítékot szolgáltat arról, hogy
az ajánlati felhívás vagy az odaítélést követően megkötött
szerződés több mint 5 % lefelé irányuló engedélyezett eltérést vagy választás lehetőségét írta elő, és az ajánlati felhívást
közzétevő szerv erre a záradékra hivatkozik, a kiviteli kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az exportált mennyiség
10 %-nál nem nagyobb mértékben marad el attól a mennyiségtől, amelyre az engedélyt kiállították, azzal a feltétellel,
hogy az előre megállapított visszatérítés mértéke magasabb
annál a visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, amely az
engedély érvényességének utolsó napján érvényes. Ilyen
esetekben a 34. cikk (2) bekezdésében említett 95 %-os
mérték 90 %-ra változik.

d) Összevetve az előre megállapított visszatérítés mértékét azzal
a mértékkel, ami az engedély érvényességi idejének utolsó
napján érvényes, indokolt esetben figyelembe kell venni
más, közösségi szabályokban előírt összegeket is.

(9)
A következő feltételeket kell alkalmazni a biztosíték feloldására:

a) Ha a nyertes ajánlattevő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság felé, hogy az ajánlati felhívást közzétevő szervezet az ajánlattevőnek fel nem róható és vis maiornak nem
minősülő okból megszüntette a szerződést, az illetékes
hatóság feloldja a biztosítékot azokban az esetekben, ha az
előre megállapított visszatérítés mértéke magasabb annál a
visszatérítési mértéknél, vagy egyenlő azzal, ami az engedély
érvényességének utolsó napján érvényes.

b) Ha a nyertes ajánlattevő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság felé, hogy az ajánlati felhívást közzétevő szervezet az ajánlattevőnek fel nem róható és vis maiornak nem
minősülő okból kötelezte őt szerződésbeli változások elfogadására, az illetékes hatóság:
— feloldhatja a biztosítékot a még nem exportált, fennmaradó mennyiségre, ha az előre megállapított visszatérítés
mértéke magasabb annál a visszatérítési mértéknél, vagy
egyenlő azzal, ami az engedély érvényességének utolsó
napján érvényes,
— meghosszabbíthatja az engedély érvényességét a szükséges idővel, ha az előre megállapított visszatérítés
mértéke alacsonyabb annál a visszatérítési mértéknél,
vagy egyenlő azzal, ami az engedély érvényességének
utolsó napján érvényes.

Ha az egyes termékekre vonatkozó különleges szabályok azt
írják elő, hogy e cikk szerint kibocsátott engedély érvényességi ideje meghaladhatja egy ilyen engedély eredeti érvényességi idejét, és a nyertes ajánlattevő az első albekezdés első
francia bekezdésének hatálya alá tartozik, a kibocsátó szerv
meghosszabbíthatja az engedély érvényességi idejét, feltéve

(10)
Különleges esetekben kivételeket állapíthatnak meg az
(1)–(9) bekezdésben megállapított szabályok alól, az
1234/2007/EK rendelet 195. cikke (2) bekezdésében, vagy
adott esetben, a közös piaci szervezetekre vonatkozó egyéb
rendeletek megfelelő cikkeiben foglalt eljárás szerint.

48. cikk
(1)
Ha egy termék importja behozataliengedély-köteles, és az
engedély a kedvezményes vámdíjszabásra vonatkozó jogosultság
meghatározására is szolgál, azok a mennyiségek, amelyeket a
behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, de
még az engedélyezett eltérés keretében importáltak, nem
tartoznak a kedvezményes eljárások hatálya alá.

Kivéve ha az egyes ágazatok szabályozásai különleges szövegezést igényelnek, az engedélyek és tanúsítványok 24. szakasza a
III. melléklet I. részében található bejegyzések egyikét tartalmazza.

(2)
Ha az (1) bekezdésben említett engedélyek a közösségi
vámkontingens igénybevételére is szolgálnak, az engedélyek
érvényességének ideje nem haladhatja meg a kontingens lejáratának dátumát.

(3)
Ha a szóban forgó terméket nem lehet a kvótán túl
importálni, vagy a szóban forgó termékre vonatkozó behozatali
engedélyeket különleges feltételekhez kötve bocsátják ki, nem
lehet a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiségen felül
importálni.

Az engedély 19. szakaszában a „0” (nulla) számjegyet kell
feltüntetni.
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(4)
Ha egy termék importja nincs behozatali engedély bemutatásához kötve, és a behozatali engedély az arra a termékre
vonatkozó kedvezményes vám igénybevételére is szolgál, nem
lehet a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiségen felül
importálni.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. cikk
A 1291/2000/EK rendelet hatályát veszti.

Az engedély 19. szakaszában a „0” (nulla) számjegyet kell
feltüntetni.
(5)
Az a vámhivatal, amelyik elfogadja a szabad forgalomba
bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, megőrzi a preferenciális rendszerű vámeljárás alkalmazására feljogosító engedély
vagy a kivonat másolatát. Kockázatelemzés alapján a bemutatott
engedélyek legalább 1 %-át, de évente és vámhivatalonként
minimum két engedélyt kell másolat formában az engedélyen
feltüntetett kiállító hatósághoz hitelesség-ellenőrzés végett eljuttatni. Ennek a bekezdésnek a rendelkezései nem alkalmazandók
sem az elektronikus engedélyek, sem azon engedélyek esetében,
ahol a közösségi szabályozás más jellegű ellenőrzést ír elő.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a
IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően
ezen rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

50. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET
BEHOZATALI ENGEDÉLY
KIVITELI ENGEDÉLY VAGY ELŐZETES RÖGZÍTÉSI IGAZOLÁS
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II. MELLÉKLET
(1),

amelyekre a 4. cikk (1) bekezdésének d pontja alapján nem kell behozatali,
Maximális termékmennyiségek
illetve kiviteli engedélyeket vagy előzetes rögzítési igazolást bemutatni (feltéve, hogy a kivitel vagy behozatal
nem olyan preferenciális rendszer keretében történik, amely engedélyhez kötött (2))
Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

A.

Nettó mennyiség

GABONAFÉLÉK ÉS RIZS (1342/2003/EK bizottsági rendelet (3)):
Behozatali engedély:
0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

Kivéve a 0714 20 10 alszám

1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10

Kivéve az 1006 10 10 alszám

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

Kivéve az 1108 20 00 alszám

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302

Kivéve a 2302 50 alszám

2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309

Az 1702 30 51–1702 30 99, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a
2106 90 55 alszám alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (4), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméket
tartalmazó készítményeket vagy takarmányokat

1 000 kg
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

L 114/35

Nettó mennyiség

Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével vagy anélkül:
0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

Kivéve a 0714 20 10 alszám

1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10

Kivéve az 1006 10 10 alszám

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

Kivéve az 1108 20 00 alszámot

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302

Kivéve a 2302 50 alszámot

2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309

Az 1702 30 51–1702 30 99, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a
2106 90 55 alszám alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (4), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméket
tartalmazó készítményeket vagy takarmányokat

500 kg
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

B.
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Nettó mennyiség

OLAJOK ÉS ZSÍROK
Behozatali engedély (1345/2005/EK bizottsági rendelet (5)):
0709 90 39

100 kg

0711 20 90
1509
1510 00
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19
C.

CUKOR (951/2006/EK bizottsági rendelet (6)):
Behozatali engedély:
1212 91 20

2 000 kg

1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével vagy anélkül:
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703
2106 90 30
2106 90 59

2 000 kg
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

D.
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Nettó mennyiség

TEJ ÉS TEJTERMÉKEK:
Behozatali engedély (2535/2001/EK bizottsági rendelet (7)):
0401

150 kg

0402
0403 10 11-től
0403 10 39-ig
0403 90 11-től
0403 90 69-ig
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59

Állatok etetésére szolgáló készítmények: olyan készítmények és
takarmányok, amelyekre az 1255/1999/EK rendelet alkalmazandó,
közvetlenül, vagy az 1667/2006/EK tanácsi rendelet (8) alapján,
kivéve azok a készítmények és takarmányok, amelyek az
1784/2003/EK rendelet hatálya alá tartoznak.

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével (1282/2006/EK bizottsági rendelet (9)):
0401

150 kg

0402
0403 10 11-től
0403 10 39-ig
0403 90 11-től
0403 90 69-ig
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 70
2309 90 35

Állatok etetésére szolgáló készítmények: olyan készítmények és
takarmányok, amelyekre az 1255/1999/EK rendelet alkalmazandó,
közvetlenül, vagy az 1667/2006/EK rendelet alapján, kivéve azok a
készítmények és takarmányok, amelyek az 1784/2003/EK rendelet
hatálya alá tartoznak.

2309 90 39
2309 90 70
Visszatérítés nélküli kiviteli engedély (az 1282/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második
albekezdése)
0402 10
E.

150 kg

MARHAHÚS ÉS BORJÚHÚS (1445/95/EK bizottsági rendelet (10)):
Behozatali engedély:
0102 90 05-től
0102 90 79-ig

Egy állat
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

0201
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Nettó mennyiség

200 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével:
0102 10

Egy állat

0102 90 05-től
0102 90 79-ig
0201

200 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Kiviteli engedély visszatérítés nélkül (az 1445/95/EK rendelet 7. cikke):
0102 10

Kilenc állat

0102 90 05-től
0102 90 79-ig
0201

2 000 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
F.

JUHHÚS ÉS KECSKEHÚS:
Behozatali engedély (1439/95/EK bizottsági rendelet (11)):
0204

100 kg

0210 99 21
0210 99 29
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Öt állat

HU
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

G.

L 114/39

Nettó mennyiség

SERTÉSHÚS
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével (1518/2003/EK bizottsági rendelet (12)):
0203

250 kg

1601
1602
0210
H.

150 kg

BAROMFIHÚS:
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével és utólagos kiviteli engedély (633/2004/EK
bizottsági rendelet (13)):
0105 11 11 9000

4 000 csirke

0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000

2 000 csirke

0105 19 20 9000
0207
I.

250 kg

TOJÁS:
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével és utólagos kiviteli engedély (596/2004/EK
bizottsági rendelet (14)):
0407 00 11 9000

2 000 tojás

0407 00 19 9000

4 000 tojás

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

100 kg

0408 91 80 9100
0408 19 81 9100

250 kg

0408 19 89 9100
0408 99 80 9100
J.

BOR (883/2001/EK bizottsági rendelet (15))
Behozatali engedély:
2009 61

3 000 kg

2009 69
2204 10

30 hl

2204 21
2204 29
2204 30
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével:
2009 61

10 hl

2009 69
2204 21
2204 29
2204 30

10 hl

HU
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Termék (Kombinált Nómenklatúra kódok)

K.

2008.4.26.

Nettó mennyiség

GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG:
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével (1961/2001/EK bizottsági rendelet (16)):
0702 00

300 kg

0802
0805
0806 10 10
0808
0809
L.

FELDOLGOZOTT GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGTERMÉKEK:
Kiviteli engedély a visszatérítés előzetes rögzítésével (1429/95/EK bizottsági rendelet (17)):
0806 20

300 kg

0812
2002
2006 00
2008
2009
M.

ALKOHOL
Behozatali engedély (2336/2003/EK bizottsági rendelet (18)):
2207 10 00

100 hl

2207 20 00
2208 90 91

100 hl

2208 90 99
(1) Az engedély vagy igazolás nélkül behozható vagy kivihető mezőgazdasági termékek maximális mennyiségei megfelelnek a Kombinált
Nómenklatúra egy 8 számjegyű alszámának, export-visszatérítés esetén pedig a mezőgazdasági termékek visszatérítési nómenklatúrájának egy 12 számjegyű alszámának.
2
( ) Behozatal esetén például az e dokumentumban megjelölt mennyiségek nem tartalmazzák a mennyiségi kontingensek vagy preferenciális rendszerek szerinti behozatalt, amelyeknél minden mennyiséghez mindig engedélyre van szükség. Az itt megjelölt mennyiségek a
normál rendszer szerinti, azaz a vám teljes megfizetése melletti és mennyiségi korlátozás nélküli behozatalra vonatkoznak.
(3) HL L 189., 2003.7.29., 12. o.
(4) Ezen alszám alkalmazásában „tejtermékek”: a 0401-től 0406-ig terjedő vámtarifaszámok és az 1702 10 és 2106 90 51 alszámok alá
sorolt termékek.
(5) HL L 212., 2005.8.17., 13. o.
(6) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.
(7) HL L 341., 2001.12.22., 29. o.
(8) HL L 312., 2006.11.11., 1. o.
(9) HL L 234., 2006.8.29., 4. o.
(10) HL L 143., 1995. 6.27., 35. o.
(11) HL L 143., 1995.6.27., 7. o.
(12) HL L 217., 2003.8.29., 35. o.
(13) HL L 100., 2004.4.6., 8. o.
(14) HL L 94., 2004.3.31., 33. o.
(15) HL L 128., 2001.5.10., 1. o.
(16) HL L 268., 2001.10.9., 8. o.
(17) HL L 141., 1995.6.24., 28. o.
(18) HL L 346., 2003.12.31., 19. o.
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III. MELLÉKLET
A. rész
A 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

— spanyolul:

Retrocesión al titular el …

— csehül:

Zpětný převod držiteli dne …

— dánul:

tilbageføring til indehaveren den …

— németül:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

— észtül:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

— görögül:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

— angolul:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

— franciául:

rétrocession au titulaire le …

— olaszul:

retrocessione al titolare in data …

— lettül:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

— litvánul:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

— magyarul:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

— máltaiul:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

— hollandul:

aan de titularis geretrocedeerd op …

— lengyelül:

Retrocesja na właściciela tytularnego

— portugálul:

retrocessão ao titular em …

— románul:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

— szlovákul:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

— szlovénül:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

— finnül:

palautus todistuksenhaltijalle …

— svédül:

återbördad till licensinnehavaren den …

L 114/41

L 114/42
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B. rész
A 15. cikk első bekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

— spanyolul:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

— csehül:

Licence GATT — potravinová pomoc

— dánul:

GATT-licens — fødevarehjælp

— németül:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

— észtül:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

— görögül:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

— angolul:

Licence under GATT — food aid

— franciául:

Certificat GATT — aide alimentaire

— olaszul:

Titolo GATT — aiuto alimentare

— lettül:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

— litvánul:

GATT licencija — pagalba maistu

— magyarul:

GATT-engedély — élelmiszersegély

— máltaiul:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

— hollandul:

GATT-certificaat — Voedselhulp

— lengyelül:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

— portugálul:

Certificado GATT — ajuda alimentar

— románul:

Licență GATT — ajutor alimentar

— szlovákul:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

— szlovénül:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

— finnül:

GATT-todistus — elintarvikeapu

— svédül:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

2008.4.26.
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C. rész
A 32. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

— spanyolul:

Se utilizará para liberar la garantía

— csehül:

K použití pro uvolnění jistoty

— dánul:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

— németül:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

— észtül:

Kasutada tagatise vabastamiseks

— görögül:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

— angolul:

To be used to release the security

— franciául:

À utiliser pour la libération de la garantie

— olaszul:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

— lettül:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

— litvánul:

Naudotinas užstatui grąžinti

— magyarul:

A biztosíték feloldására használandó

— máltaiul:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

— hollandul:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

— lengyelül:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

— portugálul:

A utilizar para liberar a garantia

— románul:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

— szlovákul:

Použiť na uvoľnenie záruky

— szlovénül:

Uporabiti za sprostitev varščine

— finnül:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

— svédül:

Att användas för frisläppande av säkerhet

L 114/43
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D. rész
A 32. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с
железопътен транспорт или с големи контейнери

— spanyolul:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario
simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

— csehül:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro
přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

— dánul:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for
fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

— németül:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

— észtül:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt
raudteed mööda või suurtes konteinerites

— görögül:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής
διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

— angolul:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit
procedure for carriage by rail or large containers

— franciául:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire
simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

— olaszul:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato
per ferrovia o grandi contenitori

— lettül:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru
pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

— litvánul:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba
didelėse talpyklose tvarką

— magyarul:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton
vagy konténerben

— máltaiul:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

— hollandul:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

— lengyelül:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

— portugálul:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário
simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

— románul:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat
pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

— szlovákul:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri
tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

— szlovénül:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim
režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

— finnül:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai
suurissa konteissa

— svédül:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.
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E. rész
A 35. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или
извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

— spanyolul:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del
certificado inicial …

— csehül:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo
původní licence (osvědčení) …

— dánul:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller
partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

— németül:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

— észtül:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) —
esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

— görögül:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος
πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

— angolul:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number
of original licence (certificate) …

— franciául:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

— olaszul:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo
originale …

— lettül:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences
(sertifikāta) oriģināla numurs

— litvánul:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato
(licencijos, išrašo) originalo numeris …

— magyarul:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti
engedély száma

— máltaiul:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa —
numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

— hollandul:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) —
nummer van het oorspronkelijke certificaat …

— lengyelül:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

— portugálul:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número
do certificado inicial

— románul:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute —
Numărul licenței (certificatului) originale …

— szlovákul:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo
pôvodnej licencie (certifikátu) …

— szlovénül:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) —
številka izvirnega dovoljenja …

— finnül:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen
numero …

— svédül:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på
ursprungslicensen …
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F. rész
A 41. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия
№…

— spanyolul:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008;
certificado inicial no …

— csehül:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

— dánul:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

— németül:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz;
ursprüngliche Lizenz Nr. …

— észtül:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

— görögül:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

— angolul:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence
No …

— franciául:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat
initial no …

— olaszul:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo
originale n. …

— lettül:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla
Nr. …

— litvánul:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis;
licencijos originalo Nr. …

— magyarul:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti
engedély száma: …

— máltaiul:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali
Nru …

— hollandul:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

— lengyelül:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008;
pierwsze świadectwo nr …

— portugálul:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE)
n.o 376/2008; certificado inicial n.o …

— románul:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență
originală nr. …

— szlovákul:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie
…

— szlovénül:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

— finnül:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen
todistus N:o …

— svédül:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens
nr …
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G. rész
A 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

— spanyolul:

Exportación realizada sin certificado

— csehül:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

— dánul:

Udførsel uden licens/attest

— németül:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

— észtül:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

— görögül:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

— angolul:

Exported without licence or certificate

— franciául:

Exportation réalisée sans certificat

— olaszul:

Esportazione realizzata senza titolo

— lettül:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

— litvánul:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

— magyarul:

Kiviteli engedély használata nélküli export

— máltaiul:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

— hollandul:

Uitvoer zonder certificaat

— lengyelül:

Wywóz dokonany bez świadectwa

— portugálul:

Exportação efectuada sem certificado

— románul:

Exportat fără licență sau certificat

— szlovákul:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

— szlovénül:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

— finnül:

Viety ilman todistusta

— svédül:

Exporterad utan licens
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H. rész
A 44. cikk (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

— spanyolul:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

— csehül:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

— dánul:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

— németül:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

— észtül:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

— görögül:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

— angolul:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

— franciául:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

— olaszul:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

— lettül:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

— litvánul:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

— magyarul:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

— máltaiul:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

— hollandul:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

— lengyelül:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

— portugálul:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

— románul:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

— szlovákul:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

— szlovénül:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

— finnül:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

— svédül:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda
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I. rész
A 48. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott bejegyzések
— bolgárul:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

— spanyolul:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

— csehül:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

— dánul:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

— németül:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

— észtül:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

— görögül:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17
και 18

— angolul:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

— franciául:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

— olaszul:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

— lettül:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

— litvánul:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

— magyarul:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

— máltaiul:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

— hollandul:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

— lengyelül:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

— portugálul:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

— románul:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

— szlovákul:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

— szlovénül:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

— finnül:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

— svédül:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
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IV. MELLÉKLET
A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája
A Bizottság 1291/2000/EK rendelete
(HL L 152., 2000.6.24., 1. o.)
2299/2001/EK rendelet
(HL L 308., 2001.11.27., 19. o.)

Kizárólag a 2. cikk

325/2003/EK rendelet
(HL L 47., 2003.2.21., 21. o.)
322/2004/EK rendelet
(HL L 58., 2004.2.26., 3. o.)
636/2004/EK rendelet
(HL L 100., 2004.4.6., 25. o.)
1741/2004/EK rendelet
(HL L 311., 2004.10.8., 17. o.)
1856/2005/EK rendelet
(HL L 297., 2005.11.15., 7. o.)
410/2006/EK rendelet
(HL L 71., 2006.3.10., 7. o.)
1713/2006/EK rendelet
(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Kizárólag a 8. cikk

1847/2006/EK rendelet
(HL L 355., 2006.12.15., 21. o.)

Kizárólag a 4. cikk és a IV. melléklet

1913/2006/EK rendelet
(HL L 365., 2006.12.21., 52. o.)

Kizárólag a 23. cikk

1423/2007/EK rendelet
(HL L 317., 2007.12.5., 36. o.)

2008.4.26.

HU

2008.4.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/51

V. MELLÉKLET
Megfelelési táblázat
1291/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, a) pont

2. cikk, a) pont

2. cikk, b) pont, bevezető szöveg

2. cikk, b) pont, bevezető szöveg

2. cikk, b) pont, első francia bekezdés

2. cikk, b) pont, i. alpont

2. cikk, b) pont, második francia bekezdés

2. cikk, b) pont, ii. alpont

3. cikk

3. cikk

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés bevezető szöveg

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés bevezető szöveg

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia
bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, c) pont

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, negyedik francia
bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, d) pont

5. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

5. cikk, (2) és (3) bekezdés

4. cikk, (2) és (3) bekezdés

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

8. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés, a) pont

9. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés, b) pont

9. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

11. cikk

13. cikk

12. cikk

14. cikk, első és második bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, harmadik bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, negyedik bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

17. cikk

16. cikk

18. cikk

17. cikk
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Ez a rendelet

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia
bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

21. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont

21. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

20. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

22. cikk

21. cikk

23. cikk

22. cikk

24. cikk

23. cikk

25. cikk

24. cikk

26. cikk

25. cikk

27. cikk

26. cikk

28. cikk

27. cikk

29. cikk

28. cikk

30. cikk

29. cikk

31. cikk

30. cikk

32. cikk, (1) bekezdés

31. cikk

33. cikk, (1) bekezdés

32. cikk, (1) bekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, első
francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, i.
alpont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont,
második francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, ii.
alpont

33. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont,
harmadik francia bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont, iii.
alpont

33. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

33. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

32. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

33. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, a) pont

33. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, második francia
bekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, b) pont

33. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

32. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

33. cikk, (4) bekezdés

32. cikk, (4) bekezdés
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Ez a rendelet

34. cikk

33. cikk

35. cikk, (1) bekezdés

34. cikk, (1) bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, első–negyedik albekezdés

34. cikk, (2) bekezdés, első–negyedik albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, ötödik és hatodik albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, első francia
bekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont

35. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont

35. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

34. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

34. cikk, (4) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

34. cikk, (5) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

34. cikk, (6), bevezető szöveg

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, a) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, b) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, c) pont

35. cikk, (4) bekezdés, b) pont, negyedik francia bekezdés

34. cikk, (6) bekezdés, d) pont

35. cikk, (4) bekezdés, c) pont

34. cikk, (7) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, d) pont

34. cikk, (8) bekezdés

35. cikk, (5) bekezdés

34. cikk, (9) bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) pont

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, a) pont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, bevezető szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont, első
francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, i.
alpont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont,
második francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, ii.
alpont

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, b) pont,
harmadik francia bekezdés

34. cikk, (10) bekezdés, második albekezdés, b) pont, iii.
alpont

36. cikk, (1) bekezdés

35. cikk, (1) bekezdés

36. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

36. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia
bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

36. cikk, (3) bekezdés

35. cikk, (3) bekezdés

36. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
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36. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (5) bekezdés

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, első francia
bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, a) pont

36. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés, b) pont

36. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

35. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés

36. cikk, (6) bekezdés

35. cikk, (7) bekezdés

36. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, a) pont

36. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, második francia
bekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, b) pont

36. cikk, (7) bekezdés, harmadik albekezdés

35. cikk, (8) bekezdés, harmadik albekezdés

36. cikk, (8) bekezdés

35. cikk, (9) bekezdés

36. cikk, (9) bekezdés

35. cikk, (10) bekezdés

36. cikk, (10) bekezdés

35. cikk, (11) bekezdés

37. cikk

36. cikk

38. cikk, bevezető szöveg

37. cikk, első bekezdés, bevezető szöveg

38. cikk, a) pont, bevezető szöveg

37. cikk, első bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

38. cikk, a) pont, első francia bekezdés

37. cikk, első bekezdés, a) pont, i. alpont

38. cikk, a) pont, második francia bekezdés

37. cikk, első bekezdés, a) pont, ii. alpont

38. cikk, b) pont, első albekezdés

37. cikk, első bekezdés, b) pont

38. cikk, b) pont, második albekezdés

37. cikk, második bekezdés

39. cikk

38. cikk

40. cikk

39. cikk

41. cikk

40. cikk

42. cikk, (1) bekezdés

41. cikk, (1) bekezdés

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető
szöveg

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető
szöveg

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, első francia
bekezdés

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, i. alpont

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, második
francia bekezdés

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, ii. alpont

42. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) és c) pont

41. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) és c) pont

42. cikk, (2) bekezdés

41. cikk, (3) bekezdés

43. cikk

42. cikk

44. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont
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44. cikk, (1) bekezdés, a) pont, harmadik francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

44. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

44. cikk, (2) bekezdés

43. cikk, (2) bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés

44. cikk, (1) bekezdés

45. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, bevezető
szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, i. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont, ii. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, bevezető
szöveg

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, bevezető
szöveg

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, első francia
bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, i. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, első albekezdés, második
francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont, ii. alpont

45. cikk, (2) bekezdés, b) pont, második albekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

45. cikk, (3) bekezdés

44. cikk, (3) bekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) pont

46. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, második francia
bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, b) pont

46. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető
szöveg

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető
szöveg

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, első francia
bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, a) pont

46. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, második
francia bekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, b) pont

46. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

46. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés

45. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés

46. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

45. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

46. cikk, (5) bekezdés, bevezető szöveg

45. cikk, (5) bekezdés, bevezető szöveg

46. cikk, (5) bekezdés, első francia bekezdés

45. cikk, (5) bekezdés, a) pont

46. cikk, (5) bekezdés, második francia bekezdés

45. cikk, (5) bekezdés, b) ponts

47. cikk

46. cikk

49. cikk, (1) és (2) bekezdés

47. cikk, (1) és (2) bekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

47. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, első francia
bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont

49. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia
bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, c) pont
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49. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

49. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

49. cikk, (4) és (5) bekezdés

47. cikk, (4) és (5) bekezdés

49. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

47. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető
mondat

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, bevezető
mondat

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, c) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, d) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, d) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, e) pont

49. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, e) pont

47. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, c) pont

49. cikk, (6) bekezdés, harmadik–nyolcadik albekezdés

47. cikk, (6) bekezdés, harmadik–nyolcadik albekezdés

49. cikk, (7) bekezdés

47. cikk, (7) bekezdés

49. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, a) pont

49. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, második francia
bekezdés

47. cikk, (8) bekezdés, második albekezdés, b) pont

—

47. cikk, (9) bekezdés, bevezető szöveg

49. cikk, (9) bekezdés, a)–d) pont

47. cikk, (9) bekezdés, a)–d) pont

49. cikk, (10) bekezdés

47. cikk, (3) bekezdés, ötödik albekezdés

50. cikk

48. cikk

51. cikk

—

—

49. cikk

52. cikk, (1) bekezdés

50. cikk

52. cikk, (2) bekezdés

—

I. melléklet

I. melléklet

Ia. melléklet

III. melléklet, A. rész

Ib. melléklet

III. melléklet, B. rész

Ic. melléklet

III. melléklet, C. rész

Id. melléklet

III. melléklet, D. rész

Ie. melléklet

III. melléklet, E. rész

If. melléklet

III. melléklet, F. rész

Ig. melléklet

III. melléklet, G. rész

Ih. melléklet

III. melléklet, H. rész

Ii. melléklet

III. melléklet, I. rész

II. melléklet

—

III. melléklet, A–I. rész

II. melléklet, A–I. rész

III. melléklet, K–N. rész

II. melléklet, J–M. rész

—

IV. melléklet

—

V. melléklet
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A BIZOTTSÁG 377/2008/EK RENDELETE
(2008. április 25.)
a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra
vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek
meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről
szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(6)

Az 1372/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 577/98/EK rendelet kötelezővé teszi a
„főfoglalkozásból származó bérek” változó továbbítását.
Ezért módosítani kell a változók kódolását.

(7)

A 2006. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó
kódolásra és a strukturális változókra vonatkozó adatok
gyűjtéséhez szükséges részminták használatára vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének
megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 430/2005/EK bizottsági rendelet (2)
meghatározza az adattovábbításhoz használandó kódolást a 2006. évtől kezdve. Mindamellett a 2009. évtől
kezdve szükséges módosítani a kódolási rendszert
annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni két
változó módosulását (az oktatás vagy képzés sikeresen
befejezett legmagasabb szintjének területe és főfoglalkozásból származó havi jövedelem), hogy megfelelően ki
lehessen igazítani a továbbítási oszlopokat és hogy ki
lehessen javítani néhány más változóra vonatkozó szűrési
hibát és hiányosságot. A 430/2005/EK bizottsági rendeletet ezért 2009. január 1-jével hatályon kívül kell
helyezni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak
a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (3) létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének
megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi
rendeletre (1), és különösen annak 1. cikkére és 4. cikke (3)
bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 577/98/EK rendelet 1. cikke előírja, hogy folyamatos
felmérés esetén a felmérés bázisidőszaki negyedévét
képező hetek felsorolását a Bizottság végzi.

(2)

Az 577/98/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével
összhangban végrehajtási intézkedésekre van szükség az
adatátvitelben használatos változók kódolásának meghatározása érdekében.

(3)

Az 577/98/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében a felmérési jellemzőkből változók listáját választhatják ki (a továbbiakban: strukturális változók),
amelyeket nem negyedéves, hanem éves átlagértékként
kell felvenni 52 hét vonatkozásában. Ezért meg kell állapítani a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatának feltételeit.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(4)

Tekintetbe véve a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre
vonatkozó adatok jelentőségét, az e mutatókra vonatkozó összegeknek konzisztenseknek kell lenniük, függetlenül attól, hogy az éves részminta, vagy pedig a négy
negyedéves teljes minta éves átlaga alapján kerülnek
kiszámításra.

Strukturális változók
A strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatának feltételeit az I. melléklet állapítja
meg.

2. cikk
Tekintetbe véve az ad hoc modulokban gyűjtött adatok
fontosságát, ennek az információnak kombinálhatónak
kell lennie a felmérésből származó minden egyéb változóval.

A 2009. évtől kezdve alkalmazandó bázisidőszaki negyedévek
meghatározása a II. mellékletben található.

(1) HL L 77., 1998.3.14., 3. o. A legutóbb az 1372/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 315., 2007.12.3., 42. o.)
módosított rendelet.

(2) HL L 71., 2005.3.17., 36. o. A legutóbb a 973/2007/EK rendelettel
(HL L 216., 2007.8.21., 10. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(5)

Bázisidőszaki negyedévek
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3. cikk
Kódolás
A 2009. évtől kezdve az adattovábbításkor alkalmazandó, a változókra vonatkozó kódokat a III. melléklet
állapítja meg.
4. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 430/2005/EK rendelet 2009. január 1-jén hatályát veszti.
5. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.
a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
A STRUKTURÁLIS VÁLTOZÓKRA VONATKOZÓ ADATOK GYŰJTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES RÉSZMINTÁK
HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
1. Éves/negyedéves változók
A III. mellékletben megállapított kódolás „Gyakoriság” oszlopában szereplő „évente” szó olyan strukturális változókat
határoz meg, amelyeket nem negyedéves, hanem éves átlagértékként kell felvenni független megfigyelések részmintáinak
használatával, 52 hét vonatkozásában. Azokat az alapváltozókat, amelyeket minden egyes negyedévben fel kell venni, a
„negyedévenként” szó jelöli.
2. Az eredmények reprezentativitása
A strukturális változók esetében a munkaképes korú népesség legalább 1 %-át reprezentáló éves átlagérték relatív standard
hibája (figyelmen kívül hagyva a tervezés hatását) nem haladhatja meg:
a) a 9 %-ot az 1 millió és 20 millió lakos közötti népességgel rendelkező országok esetében; és
b) az 5 %-ot a legalább 20 millió lakossal rendelkező országok esetében.
Az 1 milliónál kevesebb lakossal rendelkező országok mentesek ezek alól a pontossági kitételek alól, és a strukturális
változókat a teljes mintára vonatkozóan kell gyűjteni, kivéve ha a minta megfelel az a) pontban meghatározott feltételeknek.
Az olyan országok esetében, amelyek a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez részmintákat vesznek
igénybe, és több mint egy felmérési hullámra kerül sor, a felhasznált részminták összegének független megfigyeléseket
kell tartalmaznia.
3. Az összegek konzisztenciája
Az éves részminták összege és a teljes éves minták átlaga közötti konzisztenciát biztosítani kell nem szerinti megoszlásban a foglalkoztatás, munkanélküliség és az inaktív népesség tekintetében, valamint a következő korcsoportok vonatkozásában: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+.
4. Ad hoc modulok
Az ad hoc modulokra vonatkozó információk gyűjtéséhez használt minta egyben strukturális változókra vonatkozó
információt is szolgáltat.
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II. MELLÉKLET
A BÁZISIDŐSZAKI NEGYEDÉVEK MEGHATÁROZÁSA
a) Minden év negyedévei az év tizenkét hónapja alapján kerülnek meghatározásra, azaz január, február és március
tartozik az első negyedévbe, április, május és június a második negyedévbe, július, augusztus és szeptember a harmadik
negyedévbe, és október, november és december a negyedik negyedévbe.
b) A bázisheteket úgy kell a bázisidőszaki negyedévekhez rendelni, hogy egy hét ahhoz az a) pontban meghatározott
negyedévhez tartozzon, amelyben az adott hétnek legalább négy napja van, kivéve ha ez azt eredményezné, hogy az
év első negyedévébe csak 12 hét tartozna. Amennyiben ez az eset áll elő, a kérdéses év negyedéveit egymást követő 13
hetes blokkok alkotják.
c) Amennyiben a b) pont szerint egy negyedév 13 hét helyett 14 hétből áll, a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy
a mintát mind a 14 hét között egyenlően osszák el.
d) Amennyiben nem megvalósítható a minta olyan elosztása, hogy az a negyedév mind a 14 hetét lefedje, az érintett
tagállamok kihagyhatják az adott negyedév egy hetét (azaz nem fedik le azt). A kihagyott hétnek tipikusnak kell lennie
a munkanélküliség, a foglalkoztatás és a ténylegesen ledolgozott órák átlagát illetően, és abba a hónapba kell tartoznia,
amelybe öt csütörtök esik.
e) 2009 első negyedéve 2008. december 29-én, hétfőn kezdődik.
2011 végéig azok a tagállamok, amelyek a munkaerő-felmérést más felmérésekkel együtt, egy integrált felmérésként
bonyolítják le, a bázisidőszaki negyedév kezdetét meghatározhatják az a), b) és e) pontokban leírtaknál egy héttel
korábban is.

2008.4.26.

2008.4.26.
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III. MELLÉKLET
KÓDOLÁS
Név

Oszlop

Gyakoriság

Kód

Megnevezés

Szűrő/megjegyzések

DEMOGRÁFIAI HÁTTÉR
HHSEQNUM

1/2

NEGYEDÉVENTE

Szekvenciaszám a háztartásban (minden hullámban
ugyanaz marad)
01-98

HHLINK

HHSPOU

HHFATH

HHMOTH

SEX

YEARBIR

3

4/5

6/7

8/9

10

11/14

ÉVENTE
1

Referenciaszemély

2

A referenciaszemély házastársa (vagy élettársa)

3

A referenciaszemély (vagy házastársának, illetve
élettársának) gyermeke

4

A referenciaszemély (vagy házastársának, illetve
élettársának) felmenő ági rokona

5

Egyéb rokon

6

Egyéb

9

Nem alkalmazható (HHTYPE≠1,3)
A házastárs vagy élettárs szekvenciaszáma

01-98

A házastárs vagy élettárs szekvenciaszáma a
háztartásban

99

Nem alkalmazható (a személy nem tartozik
magánháztartáshoz, vagy nincs házas-, illetve
élettársa, vagy társa nem tartozik ehhez a
háztartáshoz)

ÉVENTE

Az apa szekvenciaszáma
01-98

Az apa szekvenciaszáma a háztartásban

99

Nem alkalmazható (a személy nem tartozik
magánháztartáshoz, vagy az apa nem tartozik
ehhez a magánháztartáshoz)

ÉVENTE

Az anya szekvenciaszáma
01-98

Az anya szekvenciaszáma a háztartásban

99

Nem alkalmazható (a személy nem tartozik
magánháztartáshoz, vagy az anya nem tartozik
ehhez a magánháztartáshoz)

NEGYEDÉVENTE

NEGYEDÉVENTE

A háztartás tagjaihoz rendelt kétjegyű szekvenciaszám
Kapcsolat a referenciaszeméllyel a háztartásban

ÉVENTE

mindenki

nem
1

Férfi

2

Női
Születési év
A születési év 4 számjeggyel megadva

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

mindenki

mindenki

L 114/62

Név

DATEBIR

MARSTAT

NATIONAL

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

15

16

17/18

Gyakoriság

Kód

NEGYEDÉVENTE

2008.4.26.

Megnevezés

Születési dátum a bázisidőszak végére vonatkozóan
1

A személy születésnapja január 1-je és a
bázishét vége közé esik

2

A személy születésnapja a bázishét vége utáni
időszakra esik

ÉVENTE

Családi állapot
1

Egyedülálló

2

Házas

3

Özvegy

4

Elvált vagy jogilag elismerten külön él

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Állampolgárság

Szűrő/megjegyzések

mindenki

mindenki

mindenki

A kódoláshoz lásd az ISO-országnév-rövidítést
YEARESID

COUNTRYB

19/20

21/22

NEGYEDÉVENTE

Az ebben az országban tartózkodás időtartama (év)
00

Ebben az országban született

01-99

Az országban való tartózkodás időtartama (év)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Születési ország

mindenki

YEARESID≠00

A kódoláshoz lásd az ISO-országnév-rövidítést

PROXY

23

99

Nem alkalmazható (col.19/20=00)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A felmérésben való részvétel jellege
1

Közvetlen részvétel

2

Részvétel a háztartás más tagja révén

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

valamennyi legalább 15
éves személy

FOGLALKOZTATÁSI HELYZET
WSTATOR

24

NEGYEDÉVENTE

Foglalkoztatási helyzet a bázishéten
1

Legalább egy órán keresztül Valamilyen fizetett
munkát végzett vagy jövedelme származott a
bázishéten (beleértve a családtagokat, de kivéve
a sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesítőket)

2

A bázishéten nem dolgozott, mert hiányzott a
munkahelyéről vagy a vállalkozásából (beleértve
a családtagokat, de kivéve a sorkatonai vagy
polgári szolgálatot teljesítőket)

valamennyi legalább 15
éves személy

2008.4.26.

Név

NOWKREAS

HU
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Oszlop

25/26

Gyakoriság

Kód

L 114/63

Megnevezés

3

Átmeneti elbocsátás miatt nem dolgozott

4

Sorkatonai vagy polgári szolgálatát töltötte

5

Egyéb (legalább 15 éves személy), aki a bázishéten nem végzett munkát, nem volt sem
munkahelye, sem pedig vállalkozása

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

NEGYEDÉVENTE

Miért nem dolgozott, ha volt munkahelye
00

Rossz időjárás

01

Műszaki vagy gazdasági okok miatt rövidített
munkaidőben dolgozott

02

Munkaügyi vita

03

Iskolai oktatás vagy képzés

04

Betegség, sérülés vagy ideiglenes rokkantság

05

Szülési szabadság

06

Szülői szabadság

07

Ünnepnapok

08

Időkiegyenlítéses szabadság (a munkaidőkeret
vagy éves szinten megállapított munkaórákra
kötött szerződés keretében)

09

Egyéb okok (pl. személyes vagy családi kötelezettségek)

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=1,3-5,9)

Szűrő/megjegyzések

WSTATOR=2

A FŐFOGLALKOZÁS FOGLALKOZTATÁSI JELLEMZŐI
STAPRO

SIGNISAL

27

28

NEGYEDÉVENTE

Foglalkoztatás jellege
1

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

2

Alkalmazottakat nem foglalkoztató önálló
vállalkozó

3

Alkalmazott

4

Családtag

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Továbbra is kap bért és fizetést
1

Három hónapot nem meghaladó távolmaradás

2

Három hónapot meghaladó távolmaradás,
továbbra is kapja a fizetés legalább felének
megfelelő összegű bért, fizetést vagy szociális
juttatást

3

Három hónapot meghaladó távolmaradás, a
fizetése felénél kisebb összegű bért, fizetést vagy
szociális juttatást kap

WSTATOR=1,2

(WSTATOR=2 és
NOWKREAS≠04 és
NOWKREAS≠05 és
STAPRO=3) vagy
WSTATOR=3

L 114/64

Név

NACE3D
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Oszlop

29/31

Gyakoriság

Kód

2008.4.26.

Megnevezés

4

Nem tudja

9

Nem alkalmazható (WSTATOR≠2 vagy
NOWKREAS=04 vagy NOWKREAS=05 vagy
STAPRO≠3) és WSTATOR≠3

NEGYEDÉVENTE

A helyi egység gazdasági tevékenysége

Szűrő/megjegyzések

WSTATOR=1,2

NACE Rev. 2 két vagy esetleg három számjeggyel kódolva

ISCO4D

32/35

000

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Foglalkozás

WSTATOR=1,2

Foglalkozás ISCO-88 (COM) három vagy esetleg
négy számjeggyel kódolva

SUPVISOR

SIZEFIRM

COUNTRYW

36

37/38

39/40

9999

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Ellát-e vezetői feladatokat
1

Igen

2

Nem

9

STAPRO≠3

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A helyi egységben dolgozó személyek száma
01-10

A személyek pontos száma, ha az 1 és 10
között van

11

11–19 fő

12

20–49 fő

13

50 fő vagy annál több

14

Nem tudja, de 11 főnél kevesebb

15

Nem tudja, de 10 főnél több

99

Nem alkalmazható (STAPRO=2,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A munkahely szerinti ország

STAPRO=3

STAPRO=1,3,4, üres

WSTATOR=1,2

A kódoláshoz lásd az ISO-országnév-rövidítést

REGIONW

41/42

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A munkahely szerinti régió
NUTS 2
99

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

WSTATOR=1,2

2008.4.26.

Név

YSTARTWK
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Oszlop

43/46

Gyakoriság

Kód

NEGYEDÉVENTE

L 114/65

Megnevezés

Az az év, amikor az adott személy ennél a
munkáltatónál kezdett dolgozni, vagy amikor önálló
vállalkozó lett

Szűrő/megjegyzések

WSTATOR=1,2

Az adott év 4 számjeggyel

MSTARTWK

WAYJFOUN

FTPT

FTPTREAS

47/48

49

50

51

9999

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az a hónap, amikor a személy ennél a munkáltatónál kezdett dolgozni, vagy amikor önálló vállalkozó
lett
01-12

Az adott hónap számának megadása

99

Nem alkalmazható (YSTARTWK=9999, üres
vagy REFYEAR-YSTARTWK>2)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Részt vett-e a munkaügyi hivatal a jelenlegi
munkahelykeresésében
0

Nem

1

Igen

9

STAPRO≠3 vagy több mint egy éve kezdett el a
jelenlegi munkahelyén dolgozni

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A teljes munkaidő, illetve a részmunkaidő megkülönböztetése
1

Teljes munkaidős állás

2

Részmunkaidős állás

9

WSTATOR≠1,2

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A részmunkaidős állás okai

YSTARTWK≠9999,
üres & REFYEARYSTARTWK<=2

STAPRO=3 & az előző
12 hónapon belül
kezdte meg ezt a
munkát

WSTATOR=1,2

FTPT=2

Részmunkaidős állás a következők miatt:

TEMP

52

1

A személy iskolai oktatásban, szakképzésben,
illetve továbbképzésben vesz részt

2

Betegség vagy rokkantság

3

Gyermekek vagy munkaképtelen felnőttek
gondozása

4

Egyéb személyes vagy családi okok miatt

5

Nem talált teljes munkaidős munkát

6

Egyéb okok miatt

9

Nem alkalmazható (FTPT≠2)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Határozott/határozatlan idejű tevékenység
1

A személynek állandó munkája vagy határozatlan időtartamú munkaszerződése van

2

A személynek ideiglenes munkája, illetve
határozott időtartamra szóló munkaszerződése
van

STAPRO=3

L 114/66

Név

TEMPREAS

HU
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Oszlop

53

Gyakoriság

Kód

2008.4.26.

Megnevezés

9

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A határozott idejű foglalkoztatás/határozott időtartamra szóló munkaszerződés okai

Szűrő/megjegyzések

TEMP=2

A személyt határozott időtartamra szóló
foglalkoztatásban alkalmazzák/a személynek
határozott időre szóló munkaszerződése van,
mivel:

TEMPDUR

TEMPAGCY

54

55

1

A szerződés a képzés időtartamára szól (tanuló,
gyakornok, kutatási asszisztens stb.)

2

A személy nem talált állandó munkahelyet

3

Az érintett nem akart állandó munkahelyet

4

Próbaidőre szóló szerződés

9

Nem alkalmazható (TEMP≠2)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az ideiglenes foglalkoztatás vagy a határozott
időtartamú munkaszerződés teljes időtartama
1

Kevesebb, mint egy hónap

2

1–3 hónap

3

4–6 hónap

4

7–12 hónap

5

13–18 hónap

6

19–24 hónap

7

25–36 hónap

8

Több mint 3 év

9

Nem alkalmazható (TEMP≠2)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Munkaerő-kölcsönző vállalkozással kötött szerződés
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

TEMP=2

STAPRO=3

ATIPIKUS MUNKA
SHIFTWK

56

ÉVENTE

Több műszakos munkavégzés
1

A személy több műszakos munkát végez

3

A személy sosem végez több műszakos munkát

9

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

STAPRO=3

2008.4.26.

Név

EVENWK

NIGHTWK

SATWK

SUNWK

HU
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Oszlop

57

58

59

60

Gyakoriság

Kód

ÉVENTE

L 114/67

Megnevezés

Esti munka
1

A személy rendszerint este dolgozik

2

A személy néha este dolgozik

3

A személy sosem dolgozik este

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Éjjeli munka
1

A személy rendszerint éjjel dolgozik

2

A személy néha éjjel dolgozik

3

A személy sosem dolgozik éjjel

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Szombati munka
1

A személy szombatonként rendszerint dolgozik

2

A személy néha szombatonként dolgozik

3

A személy sosem dolgozik szombaton

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Vasárnapi munka
1

A személy vasárnaponként rendszerint dolgozik

2

A személy néha vasárnaponként dolgozik

3

A személy sosem dolgozik vasárnap

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

LEDOLGOZOTT MUNKAÓRÁK
HWUSUAL

HWACTUAL

61/62

63/64

NEGYEDÉVENTE

Heti ledolgozott munkaórák átlagos száma a főállásban
00

A szokásos óraszám nem adható meg, mert a
ledolgozott órák száma hétről hétre, illetve
hónapról hónapra jelentősen változik

01-98

A főállásban hetente általában ledolgozott órák
száma

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A bázishéten ténylegesen ledolgozott órák száma a
főállásban
00

Az alkalmazásban álló vagy vállalkozást folytató
személy, aki azonban a bázishéten nem dolgozott

WSTATOR=1,2

WSTATOR=1,2

L 114/68

Név

HWOVERP

HWOVERPU

HOURREAS

HU
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Oszlop

65/66

67/68

69/70

Gyakoriság

Kód

2008.4.26.

Megnevezés

01-98

A bázishéten a főállásban ténylegesen ledolgozott órák száma

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Fizetett túlórák száma a főállásban a bázishéten
00-98

Fizetett túlórák száma

99

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Fizetetlen túlórák száma a főállásban a bázishéten
00-98

Fizetetlen túlórák száma

99

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A fő oka annak, hogy a bázishéten ténylegesen
ledolgozott órák száma eltér az adott személy
szokásos óraszámától
A személy a szokásosnál többet dolgozott a
következők miatt:
01

— változó óraszám (azaz rugalmas munkaidő)

16

— túlóra

02

— egyéb indok
A személy a szokásosnál kevesebbet dolgozott a
következők miatt:

03

— rossz időjárás

04

— műszaki vagy gazdasági okok miatt rövidített munkaidőben dolgozott

05

— munkaügyi vita

06

— oktatás, szakképzés, illetve továbbképzés

07

— változó óraszám (azaz rugalmas munkaidő)

08

— betegség, sérülés vagy ideiglenes rokkantság

09

— szülési vagy szülői szabadság

10

— különszabadság személyes vagy családi okok
miatt

11

— éves szabadság

12

— állami ünnepnap

13

— a bázishéten állt munkába vagy a bázishéten
változtatta meg a munkahelyét

14

— a munkaviszony megszűnése a bázishéten,
anélkül hogy új munkát vállalt volna

15

— egyéb indok

97

A bázishéten a szokásos óraszámban dolgozott
személy (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

Szűrő/megjegyzések

STAPRO=3

STAPRO=3

HWUSUAL=00-98 &
HWACTUAL=00-98 &
WSTATOR=1

2008.4.26.

Név

WISHMORE

WAYMORE

HWWISH

HOMEWK

LOOKOJ

HU
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Oszlop

71

72

73/74

75

76

Gyakoriság

Kód

L 114/69

Megnevezés

98

Olyan személy, akinek az óraszáma hétről hétre
vagy hónapról hónapra jelentősen változik, és
aki nem indokolta meg, hogy miért van eltérés
a tényleges és a szokásos óraszám között
(HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=2-5,9 vagy
HWUSUAL=üres vagy HWACTUAL=üres)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A jelenlegi óraszámnál általában többet kíván
dolgozni
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Milyen módon akar többet dolgozni
1

Mellékállásban

2

Olyan munkahelyen, ahol a jelenleginél
nagyobb óraszámban dolgozhat

3

A jelenlegi munkahelyén

4

A fentiek közül bármelyik módon

9

Nem alkalmazható (WISHMORE≠1)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A ledolgozni kívánt összes munkaóraszám
01-98

A ledolgozni kívánt órák száma összesen

99

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Otthoni munka
1

A személy általában otthon dolgozik

2

A személy néha dolgozik otthon

3

A személy sosem dolgozik otthon

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Más munka keresése
0

A személy nem keres más munkát

1

A személy más munkát keres

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

(WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2)

WISHMORE=1

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

L 114/70

Név

LOOKREAS

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

77

Gyakoriság

Kód

ÉVENTE

2008.4.26.

Megnevezés

Más munka keresésének okai
1

— a jelenlegi munka elveszítésének vagy
megszűnésének kockázata vagy bizonyossága

2

— a jelenlegi munka átmenetinek tekinthető

3

— kiegészítő állást keres, hogy a jelenlegi
munkahelyen ledolgozott órák számát
növelje

4

— a jelenlegi munkahelyén ledolgozott
óraszámnál magasabb óraszámú állást keres

5

— a jelenlegi munkahelyén ledolgozott
óraszámnál kisebb óraszámú állást keres

6

— jobb munkafeltételeket szeretne (pl. fizetés,
munka vagy utazási idő, vagy a munka
minősége)

7

— egyéb indok

9

Nem alkalmazható (LOOKOJ≠1)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

LOOKOJ=1

MÁSODÁLLÁS
EXIST2J

STAPRO2J

NACE2J2D

78

79

80/81

NEGYEDÉVENTE

Egynél több munkahely vagy vállalkozás
1

A bázishéten a személynek csak egy munkahelye vagy vállalkozása volt

2

A bázishéten a személynek egynél több
munkahelye vagy vállalkozása volt (nem a
munkahely vagy a vállalkozás megváltozása
miatt)

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=3-5,9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Foglalkoztatás jellege (a másodállásban)
1

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

2

Alkalmazottakat nem foglalkoztató önálló
vállalkozó

3

Alkalmazott

4

Családtag

9

Nem alkalmazható (EXIST2J=1,9 üres)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A helyi egység gazdasági tevékenysége (a másodállásban)

WSTATOR=1 vagy
WSTATOR=2

EXIST2J=2

EXIST2J=2

NACE Rev. 2

HWACTUA2

82/83

00

Nem alkalmazható (EXIST2J=1,9, üres)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A bázishéten a másodállásban ténylegesen ledolgozott órák száma
00

A személy a bázishéten másodállásban nem
dolgozott

EXIST2J=2

2008.4.26.

Név

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

Gyakoriság

Kód

L 114/71

Megnevezés

01-98

A bázishéten a másodállásban ténylegesen
ledolgozott órák száma

99

Nem alkalmazható (EXIST2J=1,9, üres)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

AZ ALKALMAZÁSBAN NEM ÁLLÓ
SZEMÉLYEK KORÁBBI FOGLALKOZTATÁSA
EXISTPR

YEARPR

84

85/88

NEGYEDÉVENTE

A személynek már volt munkahelye
0

A személy soha nem állt munkaviszonyban (a
tisztán alkalmi munka, például a szünidei
munka, a sorkatonai vagy polgári szolgálat nem
számít munkaviszonynak)

1

A személy már állt munkaviszonyban (a tisztán
alkalmi munka, például a szünidei munka, a
sorkatonai vagy polgári szolgálat nem számít
munkaviszonynak)

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=1,2 vagy 9)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az az év, amikor a személy utoljára dolgozott

WSTATOR=3-5

EXISTPR=1

Annak az évnek a megadása 4 számjeggyel,
amikor a személy utoljára dolgozott

MONTHPR

LEAVREAS

89/90

91/92

9999

Nem alkalmazható (EXISTPR=0,9, üres)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az a hónap, amikor a személy utoljára dolgozott
01-12

A hónap számának megadása, amikor a
személy utoljára dolgozott

99

Nem alkalmazható (YEARPR=9999, üres vagy
REFYEAR-YEARPR>2)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Az utolsó munkahely vagy vállalkozás elhagyásának
fő indoka
00

Elbocsátották vagy létszámfelettivé vált

01

A határozott időre szóló munkaviszony
megszűnt

02

Gyermek vagy keresőképtelen felnőtt gondozása

03

Egyéb személyes vagy családi kötelezettségek
miatt

04

Betegség vagy rokkantság

05

Oktatás vagy szakképzés

06

Korengedményes nyugdíjazás

07

Öregségi nyugdíjazás

08

Sorkatonai vagy polgári szolgálat

09

Egyéb okok

YEARPR≠9999, üres &
REFYEAR-YEARPR<=2

EXISTPR=1 és
REFYEAR-YEARPR<8

L 114/72

Név

STAPROPR

NACEPR2D

ISCOPR3D

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

93

94/95

96/98

Gyakoriság

NEGYEDÉVENTE
csak ha az elmúlt 12
hónapban dolgozott
ÉVENTE egyéb
esetben:

Kód

2008.4.26.

Megnevezés

99

Nem alkalmazható (EXISTPR=0,9, üres, vagy
EXISTPR=1 és nem dolgozott az elmúlt 8
évben)

üres

Nincs válasz
Foglalkoztatás jellege az utolsó munkahelyen

1

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

2

Alkalmazottakat nem foglalkoztató önálló
vállalkozó

3

Alkalmazott

4

Családtag

9

Nem alkalmazható (EXISTPR=0,9, üres, vagy
EXISTPR=1 és nem dolgozott az utóbbi 8
évben)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE
csak ha az elmúlt 12
hónapban dolgozott
ÉVENTE egyéb esetben

A helyi egység gazdasági tevékenysége, ahol a
személy utoljára dolgozott

Szűrő/megjegyzések

EXISTPR=1 és
REFYEAR-YEARPR<8

EXISTPR=1 és
REFYEAR-YEARPR<8

NACE Rev. 2
00

Nem alkalmazható (EXISTPR=0,9, üres, vagy
EXISTPR=1 és nem dolgozott az elmúlt 8
évben)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE
csak ha az elmúlt 12
hónapban dolgozott
ÉVENTE egyéb esetben

Az utolsó munkahelyen betöltött munkakör

EXISTPR=1 és
REFYEAR-YEARPR<8

ISCO-88 (COM)
999

Nem alkalmazható (EXISTPR=0,9, üres, vagy
EXISTPR=1 és nem dolgozott az elmúlt 8
évben)

üres

Nincs válasz
MUNKAKERESÉS

SEEKWORK

SEEKREAS

99

100

NEGYEDÉVENTE

Munkakeresés az előző négy héten
1

A személy már talált munkát és legfeljebb 3
hónapon belül munkába áll

2

A személy már talált munkát, legfeljebb 3
hónap múlva munkába áll és nem keres munkát

3

A személy nem keres munkát és nem talált
olyan munkát sem, ahol később munkába
állhatna

4

A személy munkát keres

9

Nem alkalmazható (WSTATOR=1,2 vagy 9 és
SIGNISAL≠3) vagy életkora legalább 75 év

ÉVENTE

A személy nem keres munkát
A személy nem keres munkát a következők miatt:
1

— várja, hogy újra munkába állhasson (átmeneti elbocsátás)

2

— betegség vagy rokkantság

(WSTATOR=3-5 vagy
SIGNISAL=3) és életkora <75

SEEKWORK=3

2008.4.26.

Név

SEEKTYPE

HU
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Oszlop
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Gyakoriság

Kód

L 114/73

Megnevezés

3

— gyermek vagy keresőképtelen felnőtt gondozása

4

— egyéb személyes vagy családi kötelezettségek

5

— oktatás vagy szakképzés

6

— nyugdíjba vonulás

7

— úgy gondolja, hogy nincs munkavállalási
lehetőség

8

— egyéb okok miatt

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠3)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A keresett (vagy talált) munkahely típusa

Szűrő/megjegyzések

SEEKWORK=1,2,4 vagy
LOOKOJ=1

A keresett munkahely (SEEKWORK=1,2 a
megtalált munkahely):
1

önálló vállalkozóként
alkalmazottként

SEEKDUR

102

2

— csak teljes munkaidős állást keres (vagy már
talált is)

3

— teljes munkaidős állást keres, de ha nincs,
részmunkaidős munkát is elfogad

4

— részmunkaidős állást keres, de ha nincs,
teljes munkaidős munkát is elfogad

5

— csak részmunkaidős állást keres (vagy már
talált)

6

— a személy nem határozta meg, hogy teljes
munkaidős vagy részmunkaidős állást keres
(vagy már talált is)

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠1,2,4 és
LOOKOJ≠1)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

A munkakeresés időtartama
0

Még nem kezdte el a keresést

1

1 hónapnál rövidebb idő

2

1–2 hónap

3

3–5 hónap

4

6–11 hónap

5

12–17 hónap

6

18–23 hónap

7

24–47 hónap

8

4 év vagy hosszabb idő

SEEKWORK=1,4 vagy
LOOKOJ=1

L 114/74

Név

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

Gyakoriság

Kód

9
üres

2008.4.26.

Megnevezés

Szűrő/megjegyzések

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠1,4 és
LOOKOJ≠1)
Nincs válasz
AZ ELŐZŐ NÉGY HÉTEN ALKALMAZOTT
MUNKAKERESÉSI MÓDSZEREK

METHODA

METHODB

METHODC

METHODD

METHODE

METHODF

METHODG

METHODH

103

104

105

106

107

108

109

110

NEGYEDÉVENTE

Munkaügyi hivatalban jelentkezett
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Magántulajdonú munkaerő-közvetítő irodához
fordult
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Közvetlenül a munkáltatókhoz fordult
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Barátokat, rokonokat kérdezett, a szakszervezethez
fordult stb.
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Álláshirdetéseket adott fel újságokban vagy folyóiratokban, illetve mások álláshirdetéseire jelentkezett
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Álláshirdetéseket tanulmányozott újságokban vagy
folyóiratokban
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Tesztlapot töltött ki, interjún vagy felvételi vizsgán
vett részt
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Földterületet, telephelyet vagy felszerelést keresett
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

2008.4.26.

Név

METHODI

METHODJ

METHODK

METHODL

METHODM

WANTWORK

HU
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111

112

113

114

115

116

Gyakoriság

Kód

NEGYEDÉVENTE

L 114/75

Megnevezés

Engedélyeket, pénzügyi forrásokat kérelmezett
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Az állásra benyújtott pályázat eredményére várt
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Várta a munkaügyi hivatal jelentkezését
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

A közszektorban meghirdetett állásra benyújtott
pályázata eredményét várja
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Egyéb módszer
0

Nem

1

Igen

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠4 és
LOOKOJ≠1)

NEGYEDÉVENTE

Munkát nem kereső személy munkavállalási készsége

Szűrő/megjegyzések

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 or
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 or
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 vagy
LOOKOJ=1

SEEKWORK=3

A személy nem keres munkahelyet:

AVAILBLE

117

1

— de szeretné, ha lenne munkája

2

— és nem akar munkát

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠3)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Készség a munka két héten belüli megkezdésére
Ha most találna munkát:
1

A személy azonnal (2 héten belül) meg tudná
kezdeni a munkát

2

A személy nem tudná azonnal (2 héten belül)
megkezdeni a munkát

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK≠1,4 és
WANTWORK≠1, üres és WISHMORE≠1)

SEEKWORK=1,4 vagy
WANTWORK=1, üres
vagy WISHMORE=1

L 114/76

Név

AVAIREAS

HU
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Kód

ÉVENTE

2008.4.26.

Megnevezés

Szűrő/megjegyzések

Annak oka, hogy a személy nem tudna 2 héten belül
munkába állni

AVAILBLE=2

A személy nem tudna azonnal (2 héten belül)
munkába állni, a következő okok miatt:

PRESEEK

NEEDCARE

119

120

1

— be kell fejeznie az oktatást, a szakképzést
vagy továbbképzést

2

— be kell fejeznie a sorkatonai vagy polgári
szolgálatot

3

— a felmondási idő miatt két héten belül nem
léphet ki jelenlegi munkahelyéről

4

— személyes vagy családi
(többek között anyaság)

5

— betegség vagy rokkantság

6

— egyéb okok miatt

9

Nem alkalmazható (AVAILBLE≠2)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

kötelezettségek

A személy helyzete közvetlenül a munkakeresés előtt
(vagy az újabb munkavállalás előtt)
1

A személy dolgozott (a tanulóidőt, a gyakornoki időt is beleértve)

2

Nappali tagozatos képzésben vett részt (kivéve a
tanulóidőt, a gyakornoki időt)

3

Sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesített

4

A személynek otthoni/családi kötelezettségei
voltak

5

Egyéb (pl. Nem alkalmazható nyugdíjazás)

9

Nem alkalmazható (SEEKWORK=3,9)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Gondozási intézmények szükségessége
A személy nem keres munkát vagy részmunkaidőben dolgozik, mivel:
1

a megfelelő gyermekgondozó intézmények nem
állnak rendelkezésére vagy nem elérhetőek

2

a beteg-, fogyatékos-, idősgondozási intézmények nem állnak rendelkezésre vagy nem elérhetőek

3

a megfelelő gyermek-, beteg-, fogyatékos- és
idősgondozási intézmények nem állnak rendelkezésre vagy nem elérhetőek

4

A gondozási intézmények nem befolyásolják a
részmunkaidős munka vállalásával vagy a
munkakereséssel kapcsolatos döntést

9

Nem alkalmazható (FTPTREAS≠3 és SEEKREAS≠3)

üres

Nincs válasz

SEEKWORK=1,2,4

FTPTREAS=3 vagy
SEEKREAS=3

2008.4.26.

Név

REGISTER

HU
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Gyakoriság

Kód

ÉVENTE

L 114/77

Megnevezés

Nyilvántartásba vétel munkaügyi hivatalnál
1

A személy nyilvántartásba vetette magát a
munkaügyi hivatalnál és segélyben vagy támogatásban részesül

2

A személy nyilvántartásba vetette magát a
munkaügyi hivatalnál, de nem részesül
segélyben vagy támogatásban

3

A személy nem vetette nyilvántartásba magát a
munkaügyi hivatalnál, de segélyben vagy
támogatásban részesül

4

A személy nem vetette nyilvántartásba magát a
munkaügyi hivatalnál, és nem részesül
segélyben vagy támogatásban

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb vagy
75 év feletti személyek)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

Valamennyi 15 és 74
év közötti személy

JELLEMZŐ FOGLALKOZTATÁSI HELYZET
MAINSTAT
(választható)

122

ÉVENTE

Jellemző foglalkoztatási helyzet
1

Foglalkozását gyakorolja, beleértve az ipari vagy
mezőgazdasági családi vállalkozásban fizetés
nélkül végzett munkát, valamint a tanulóként
vagy fizetett gyakornokként stb. végzett munkát

2

Munkanélküli

3

Tanuló, hallgató, továbbképzésen részt vevő
személy, fizetés nélkül tevékenységet folytató
személy

4

Nyugdíjas vagy korengedményes nyugdíjas, vagy
az, aki a vállalkozását nem folytatja

5

Tartósan munkaképtelen

6

Sorkatonai szolgálatot teljesít

7

Háztartási feladatokat lát el

8

Jövedelemszerző tevékenységet nem folytató
egyéb személyek

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

valamennyi legalább 15
éves személy

OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS
EDUCSTAT

EDUCLEVL

123

124

NEGYEDÉVENTE

Oktatás vagy szakképzés az előző négy hétben
1

Tanuló vagy szakmunkástanuló volt

3

Iskolarendszerű oktatásban részt vevő, de
szünidejét töltő személy

2

Nem volt tanuló vagy szakmunkástanuló

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az oktatás vagy képzés szintje
1

ISCED 1

2

ISCED 2

valamennyi legalább 15
éves személy

EDUCSTAT=1 vagy 3

L 114/78

HU

Név

EDUCFILD (választható)

COURATT
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Gyakoriság

Kód
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Megnevezés

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Nem alkalmazható (EDUCSTAT=2,9, üres)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Az oktatás vagy képzés területe
000

Általános programok

100

Tanárképzés és módszertan

200

Humán tárgyak, nyelvek és képzőművészet

222

Idegen nyelv

300

Társadalomtudomány, ügyvitel és jog

400

Természettudomány, matematika és számítástechnika

420

Az élettel foglalkozó tudományok (ideértve a
biológiát és a környezettudományt is)

440

Természettan (ideértve a fizikát, kémiát és a
földtudományokat is)

460

Matematika és statisztika

481

Informatika

482

Számítógép-használat

500

Műszaki tudományok, gépipar és építőipar

600

Mezőgazdaság és állatorvostan

700

Egészségügy és egészséggondozás

800

Szolgáltatások

900

Ismeretlen

999

Nem alkalmazható (EDUCSTAT=2,9, üres vagy
EDUCLEVL≠(3-6))

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az iskolarendszerű képzésen (a továbbiakban: tanítás
révén történő tanulási tevékenység) kívül részt vett-e
más tanfolyamon, képzésen, konferencián, vagy vett-e
magánórát vagy más képzést az előző négy héten
1

Igen

2

Nem

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

Szűrő/megjegyzések

EDUCSTAT=1 vagy 3
és EDUCLEVL=3–6

Valamennyi legalább 15
éves személy

2008.4.26.

Név

COURLEN

COURPURP
(választható)

COURFILD
(választható)

COURWORH
(választható)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

129/131

132

133/135

136

Gyakoriság

Kód

NEGYEDÉVENTE

L 114/79

Megnevezés

Az összes tanítás révén történő tanulási tevékenységgel töltött órák száma az előző négy héten
3
számjegy

Az órák száma

999

Nem alkalmazható (COURATT=2,9, üres)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A legutolsó tanítás révén történő tanulási tevékenység
célja
1

Leginkább a munkával kapcsolatos (szakmai)

2

Leginkább személyes/társadalmi célú

9

Nem alkalmazható (COURATT=2,9, üres)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A legutóbbi tanítás révén történő tanulási tevékenység témája
000

Általános programok

100

Tanárképzés és módszertan

200

Humán tárgyak, nyelvek és képzőművészet

222

Idegen nyelv

300

Társadalomtudomány, ügyvitel és jog

400

Természettudomány, matematika és számítástechnika

420

Az élettel foglalkozó tudományok (ideértve a
biológiát és a környezettudományt is)

440

Természettan (ideértve a fizikát, kémiát és a
földtudományokat is)

460

Matematika és statisztika,

481

Informatika

482

Számítógép-használat

500

Műszaki tudományok, gépipar és építőipar

600

Mezőgazdaság és állatorvostan

700

Egészségügy és egészséggondozás

800

Szolgáltatások

900

Ismeretlen

999

Nem alkalmazható (COURATT=2,9, üres)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A legutolsó tanítás révén történő tanulási tevékenységre fizetett munkaidőben került sor?
1

Kizárólag fizetett munkaidőben

2

Túlnyomórészt fizetett munkaidőben

3

Túlnyomórészt fizetett munkaidőn kívül

Szűrő/megjegyzések

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

L 114/80

Név

HATLEVEL

HATFIELD

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

137/138

139/141

Gyakoriság

Kód

2008.4.26.

Megnevezés

4

Kizárólag fizetett munkaidőn kívül

5

Kívül esik a munkaidőn

9

Nem alkalmazható (COURATT=2,9, üres)

üres

Nincs válasz

NEGYEDÉVENTE

Az oktatás vagy képzés sikeresen befejezett legmagasabb szintje
00

Nem formális oktatás vagy az ISCED 1 alatt

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (két évnél rövidebb)

31

ISCED 3c (legalább két év)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (a, b vagy c lehetséges különbség
nélkül, 2 y+)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (a, b vagy c lehetséges különbség
nélkül)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Az oktatás vagy képzés sikeresen befejezett legmagasabb szintjének területe
000

Általános programok (1)

100

Tanárképzés és módszertan (1)

200

Humán tárgyak, nyelvek és képzőművészet (1)

222

Idegen nyelv

300

Társadalomtudomány, ügyvitel és jog (1)

400

Természettudomány, matematika és számítástechnika (1)

420

Az élettel foglalkozó tudományok, ideértve a
biológiát és a környezettudományt is (1)

440

Természettan, ideértve a fizikát, kémiát és a
földtudományokat is (1)

460

Matematika és statisztika (1)

481

Informatika

482

Számítógép-használat

Szűrő/megjegyzések

Valamennyi legalább 15
éves személy

HATLEVEL=22-től
60-ig

2008.4.26.

Név

HATYEAR

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

142/145

Gyakoriság

Kód

L 114/81

Megnevezés

500

Műszaki tudományok, gépipar és építőipar (1)

600

Mezőgazdaság és állatorvostan (1)

700

Egészségügy és egészséggondozás (1)

800

Szolgáltatások (1)

900

Ismeretlen

999

Nem alkalmazható (HATLEVEL=00, 11, 21, 99,
üres)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Az oktatás vagy képzés legmagasabb szintje sikeres
befejezésének éve

Szűrő/megjegyzések

HATLEVEL=11-60

A legmagasabb szint sikeres befejezésének évét
4 számjeggyel kell megadni
9999

Nem alkalmazható (HATLEVEL=00, 99, üres)

üres

Nincs válasz
A FELMÉRÉST MEGELŐZŐ ÉVBEN
FENNÁLLÓ HELYZET

WSTAT1Y

STAPRO1Y

146

147

ÉVENTE

A tevékenységgel kapcsolatos helyzet a felmérés előtt
egy évvel
1

Foglalkozását gyakorolja, beleértve az ipari vagy
mezőgazdasági családi vállalkozásban fizetés
nélkül végzett munkát, valamint a tanulóként
vagy fizetett gyakornokként stb. végzett
munkát.

2

Munkanélküli

3

Tanuló, hallgató, továbbképzésen részt vevő
személy, fizetés nélkül tevékenységet folytató
személy

4

Nyugdíjas vagy korengedményes nyugdíjas, vagy
az, aki a vállalkozását nem folytatja

5

Tartósan munkaképtelen

6

Sorkatonai szolgálatot teljesít

7

Háztartási feladatokat lát el

8

Jövedelemszerző tevékenységet nem folytató
egyéb személyek

9

Nem alkalmazható (15 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A foglalkoztatás jellege a felmérést megelőző évben
1

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

2

Alkalmazottakat nem foglalkoztató önálló
vállalkozó

3

Alkalmazott

4

Családtag

9

Nem alkalmazható (WSTAT1Y≠1)

üres

Nincs válasz

valamennyi legalább 15
éves személy

WSTAT1Y=1

L 114/82

Név

NACE1Y2D

HU
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Oszlop

148/149

Gyakoriság

Kód

ÉVENTE

2008.4.26.

Megnevezés

A helyi egység gazdasági tevékenysége, ahol a
személy a felmérés előtt egy évvel dolgozott

Szűrő/megjegyzések

WSTAT1Y=1

NACE Rev. 2

COUNTR1Y

150/151

00

Nem alkalmazható (WSTAT1Y≠1)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A lakóhely szerinti ország a felmérés előtt egy évvel

Valamennyi legalább 15
éves személy

A kódoláshoz lásd az ISO országnév-rövidítést

REGION1Y

152/153

99

Nem alkalmazható (1 évesnél fiatalabb
gyermek)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

A lakóhely szerinti régió a felmérés előtt egy évvel

Valamennyi legalább 1
éves személy

NUTS 2
99

Nem alkalmazható (az, akinek jelenlegi lakóhelye más országban van vagy 1 évesnél fiatalabb gyermek)

üres

Nincs válasz
BEVÉTELEK

INCDECIL

154/155

ÉVENTE

A főállásból származó havi (nettó) jövedelem
01-10

Decilisek szerint

99

Nem alkalmazható (STAPRO≠3)

üres

Nincs válasz

STAPRO=3

AZ ADATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS
TECHNIKAI ADATOK
REFYEAR

156/159

NEGYEDÉVENTE

A felmérés éve

mindenki

Az év 4 számjegye
REFWEEK

160/161

NEGYEDÉVENTE

Bázishét

mindenki

A hétfőtől vasárnapig tartó hét száma
INTWEEK

162/163

NEGYEDÉVENTE

Az adatfelvétel hete

mindenki

A hétfőtől vasárnapig tartó hét száma
COUNTRY

164/165

NEGYEDÉVENTE

Ország

mindenki

A kódoláshoz lásd az ISO országnév-rövidítést
REGION

166/167

NEGYEDÉVENTE

A háztartás régiója

mindenki

NUTS 2
DEGURBA

168

NEGYEDÉVENTE

Az urbanizáció foka
1

Sűrűn lakott terület

2

Közepes népsűrűségű terület

3

Ritkán lakott terület

mindenki

2008.4.26.

Név

HHNUM

HU
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Oszlop

169/174

Gyakoriság

Kód

NEGYEDÉVENTE

L 114/83

Megnevezés

A háztartás sorszáma

Szűrő/megjegyzések

mindenki

A sorszámot az országos statisztikai hivatalok
adják, és ezek valamennyi hullámban ugyanazok maradnak
Azonos háztartás különböző tagjaira vonatkozó
adatok azonos sorszámot kapnak
HHTYPE

HHINST

COEFFY

COEFFQ

COEFFH

175

176

177/182

183/188

189/194

NEGYEDÉVENTE

A háztartás típusa
1

Magánháztartásban (vagy állandó jelleggel szállodában) élő és ebben a háztartásban vizsgált
személy

2

Intézetben élő személy és ebben az intézetben
vizsgált személy

3

Intézetben élő, de ebben a magánháztartásban
vizsgált személy

4

Az ország területén más magánháztartásban
élő, de az eredeti háztartásban vizsgált személy

NEGYEDÉVENTE

Az intézet típusa
1

Oktatási intézmény

2

Kórház

3

Egyéb jóléti intézmény

4

Vallási intézmény (az 1–3. kódba nem tartozik
bele)

5

Munkásszálló, építkezéseken található felvonulási épületek, diákszálló, egyetemi szálláshelyek
stb.

6

Katonai létesítmény

7

Egyéb (pl. börtön)

9

Nem alkalmazható (HHTYPE=1,4)

üres

Nincs válasz

ÉVENTE

Az éves súlyszám
00009999

A 177–180. oszlop tartalmazza az egész
számokat

00-99

A 181–182. oszlop tizedesjegyeket tartalmaz

NEGYEDÉVENTE

A negyedéves súlyszám
00009999

A 183–186. oszlop tartalmazza az egész
számokat

00-99

A 187–188. oszlop tizedesjegyeket tartalmaz

ÉVENTE

A háztartási jellemzők mintájának éves súlyszáma
(magánszemélyek mintája esetén)
00009999

A 189–192. oszlop tartalmazza az egész
számokat

mindenki

HHTYPE=2,3

mindenki

mindenki

L 114/84

Név

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oszlop

Gyakoriság

Kód

00-99
INTWAVE

195

NEGYEDÉVENTE

196

Megnevezés

NEGYEDÉVENTE

mindenki

A felmérési hullám szekvenciaszáma
A felhasznált kérdőív

1

Csak az alapvető változók

2

Teljes kérdőív

(1) Vagy az 1997-es ISCED albontás – az oktatás területe – 3 számjeggyel kódolva.

Szűrő/megjegyzések

A 193–194. oszlop tizedesjegyeket tartalmaz
A felmérési hullám szekvenciaszáma

1-8
INTQUEST

2008.4.26.

mindenki

2008.4.26.
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A BIZOTTSÁG 378/2008/EK RENDELETE
(2008. április 25.)
a 327/98/EK rendelettel a 2008. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő
rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
második alidőszak az április hónap. A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt, az Egyesült Államokból származó rizskontingensnél a harmadik
alidőszak az április hónap.

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),

(3)

A 327/98/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti
közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4127 –
09.4130 tételszámú kontingensek esetében az említett
rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban
2008 áprilisának 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.

(4)

A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá,
hogy a 09.4128 – 09.4129 tételszámú kontingensek
esetében a 327/98/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2008 áprilisának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb
mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezért helyénvaló a 327/98/EK rendelet 5. cikkének első
albekezdésével össszhangban meghatározni a következő
alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségeket,

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)

(2)

A 327/98/EK 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, valamint az Amerikai Egyesült
Államokból származó teljesen vagy félig hántolt rizs
behozatali vámkontingense vonatkozásában 2008.
február hónapra egy külön alidőszakot megnyitó
60/2008/EK bizottsági rendeletnek (4) megfelelően.

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt, Thaiföldről, Ausztráliából, valamint Thaiföldön, Ausztrálián és az Egyesült Államokon kívüli
más országokból származó rizskontingenseknél a

(1) HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet. Az
1785/2003/EK rendeletet helyébe 2008. szeptember 1-jétől az
1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.
(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 az 1538/2007/EK rendelettel
(HL L 337., 2007.12.21., 49. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 22., 2008.1.25., 6. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
A 327/98/EK rendeletben említett, 09.4127 – 09.4130
tételszámú kontingensekhez kapcsolódó, 2008 áprilisának első
tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott elosztási együtthatóknak az igényelt
mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre
bocsáthatóak ki.

(2)
A 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 tételszámú,
a 327/98/EK rendeletben említett kontingensek keretében a
következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e
rendelet melléklete határozza meg.

L 114/86
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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, 2008. április 25-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

MELLÉKLET
A 327/98/EK rendelet alkalmazásában a 2008. áprilisi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő
alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek
A 1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt kontingens:

Tételszám

A 2008. áprilisi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2008. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség
(kg-ban)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

90,214372 %

5 076 005

Thaiföld

09.4128

— (2)

7 157 037

Ausztrália

09.4129

— (2)

874 500

Egyéb származási országok

09.4130

1,204963 %

Származás

0

(1) Erre az alidőszakra nem alkalmaznak elosztási együtthatót: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.
(2) Mivel a kérelmek a rendelkezésre álló mennyiségeknél alacsonyabb vagy azokkal megegyező mennyiségekre vonatkoznak, minden
kérelem elfogadható.

2008.4.26.
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A BIZOTTSÁG 379/2008/EK RENDELETE
(2008. április 25.)
az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő
exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek
és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2006. augusztus 17-i 1282/2006/EK
bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza meghatározza a Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes
tejtermékek kiviteli engedélyei elosztásának eljárását az ezen
ország által megnyitott kontingens keretében. A 2008/2009-as
kontingensévre benyújtott kérelmekben feltüntetett mennyiség
meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget. Következésképpen
elosztási együtthatót kell megállapítani az igényelt mennyiségekre,

1. cikk
Az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében említett termékekre, a 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti
időszakra vonatkozóan benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségeket a következő elosztási együtthatókkal kell megszorozni:
— az 1282/2006/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdés a) pontjában említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetén
0,699913,
— az 1282/2006/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetén
0,292810.
2. cikk
Ez a rendelet 2008. április 26-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1152/2007/EK rendelettel (HL L 258., 2007.10.4., 3. o.) módosított rendelet. 2008. július
1-jétől az 1255/1999/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.
(2) HL L 234., 2006.8.29., 4. o. Az legutóbb 532/2007/EK rendelettel
(HL L 125., 2007.5.15., 7. o.) módosított rendelet.
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IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/46/EK IRÁNYELVE
(2008. április 23.)
a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK
irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(2)

A 2004/40/EK irányelv beavatkozási értékeket és határértékeket állapít meg, amelyek a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság (ICNIRP) ajánlásain alapulnak. Az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság tájékoztatást kapott azokról az új tudományos
kutatásokról, amelyek az elektromágneses sugárzásoknak
való expozíció egészségügyi hatásait vizsgálják, és
amelyeket az irányelv elfogadása után hoztak nyilvánosságra. E tudományos kutatások eredményét jelenleg a
következő szervek vizsgálják: a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság (ajánlásainak
jelenlegi felülvizsgálata keretében), és az Egészségügyi
Világszervezet („környezetvédelmi egészségügyi kritériumai” felülvizsgálata keretében). Ezen új ajánlások,
amelyeket a tervek szerint 2008 végéig tesznek közzé,
valószínűleg tartalmazhatnak olyan adatokat, amelyek a
beavatkozási értékek és a határértékek lényegi módosítását vonnák maguk után.

(3)

Ebben az összefüggésben helyénvaló alaposan újra
megvizsgálni a 2004/40/EK irányelv alkalmazásának a
gyógyászati képalkotáson alapuló egészségügyi eljárásokra, illetve az egyéb ipari tevékenységekre gyakorolt
esetleges következményét. A Bizottság tanulmányt kezdeményezett a gyógyászati képalkotás helyzetének
közvetlen és mennyiségi értékelése céljából. A munkavállalók lehetséges egészségügyi kockázatainak megelőzése
és az érintett gyógyászati technológiák hatékony alkalmazásából eredő előnyökhöz történő hozzáférés közötti
egyensúly biztosítása érdekében helyénvaló tehát figyelembe venni e tanulmány várhatóan 2008 elején nyilvánosságra kerülő eredményeit, illetve a tagállamok által
kezdeményezett hasonló tanulmányok eredményeit is.

(4)

A 2004/40/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése előírja,
hogy a munkavállalók elektromágneses tereknek való
expozícióját az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi
Bizottság (Cenelec) által felállított harmonizált európai
szabványok szerint kell értékelni, mérni és/vagy kiszámítani. Ezeket a harmonizált szabványokat, amelyek elengedhetetlenek az irányelv egységes alkalmazásához, és
amelyeket 2008-ra készítenek el, figyelembe kell venni.

(5)

Az új információk megszerzéséhez és elemzéséhez, illetve
az új irányelvjavaslat elkészítéséhez és elfogadásához
szükséges időtartam a 2004/40/EK irányelv átültetési
határidejének négy évvel történő meghosszabbítását indokolja,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 137. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak (2) megfelelően,

mivel:

(1)

A 2004/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) a
munkavállalók elektromágneses tereknek való expozíciójából eredő kockázatokra vonatkozó egészségügyi és
biztonsági minimumkövetelményeket állít fel. A nevezett
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak életbe kell léptetni azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. április 30-a
előtt megfeleljenek.

(1) A 2008. március 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) Az Európai Parlament 2008. február 19-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. április 7-i határozata.
(3) HL L 159., 2004.4.30., 1. o. A 2007/30/EK irányelvvel (HL L 165.,
2007.6.27., 21. o.) módosított irányelv.
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2. cikk

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
1. cikk
A 2004/40/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésének első
albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

3. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.
„1.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2012. április 30ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.”.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. április 21.)
a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a
biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok
számára való előírásáról
(az értesítés a C(2008) 1484. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/329/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(2)

A 88/378/EGK irányelv meghatározza azokat az alapvető
biztonsági követelményeket, amelyeket egy-egy játéknak
teljesítenie kell ahhoz, hogy megfeleljen az irányelv
biztonsági előírásainak. Az irányelv ezen kívül úgy
rendelkezik, hogy az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés bizonyításának megkönnyítéséhez a
szabványügyi szerveknek európai szintű harmonizált
szabványokat kell kialakítaniuk a játékok tervezése és
gyártása terén. A 88/378/EGK irányelv általános biztonsági követelménye jelenleg ugyan kiterjed a mágnesek
által jelentett veszélyre, ám az irányelv nem határoz
meg konkrét biztonsági előírásokat a mágnesek veszélyeinek kezelésére.

(3)

Az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban:
CEN) kibocsátotta az EN 71-1:2005 „Gyermekjátékszerek
biztonsága. – 1. rész. Mechanikai és fizikai tulajdonságok”
szabványt, amely az EN 71-1:1998 harmonizált szabványnak és 11 módosításának egységes szerkezetbe
foglalt változata. A szabványnak megfelelő játékok feltételezhetően megfelelnek a 88/378/EGK irányelv alapvető
követelményeinek is, ami a szabványban meghatározott
specifikus követelményeket illeti. A szabvány jelenleg
nem tartalmaz műszaki követelményeket mágneses játékokhoz. A 88/378/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a gyártónak EK-típusvizsgálathoz kell folyamodnia, amennyiben egy harmonizált
szabvány nem terjed ki a játék által esetlegesen jelentett
valamennyi veszélyre.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001.
december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

a tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2001/95/EK irányelv és a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel (2) módosított, a játékok biztonságára vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május
3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv (3) értelmében a gyártók
kizárólag biztonságos játékokat hozhatnak forgalomba.

(1) HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
(2) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
(3) HL L 187., 1988.7.16., 1. o. A 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220.,
1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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A mágneses játékok specifikus veszélyeinek kezelése érdekében a Bizottság – a műszaki szabványok és szabályok
terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) összhangban 2007. május
25-én megbízta (2) a CEN-t, hogy 24 hónapon belül vizsgálja felül az EN 71-1:2005 európai szabványt. Azonban
a felülvizsgált szabvány kidolgozásáig és hatálybalépéséig
is azonnal foglalkozni kell a mágneses játékok veszélyeivel, hogy a veszélyek ismeretének bővítésével minimálisra lehessen csökkenteni az ilyen játékok által okozott
gyermekbalesetek számát.

A 88/378/EGK irányelven kívül a játékbiztonságra a
2001/95/EK irányelv is kiterjed, amely meghatározza a
fogyasztói
termékek
piacfelügyeleti
keretét.
A
2001/95/EK irányelv 13. cikke szerint ha a Bizottság a
fogyasztók egészségére és biztonságára súlyos kockázatot
jelentő termékről szerez tudomást, bizonyos feltételek
szerint határozatot fogadhat el, amely előírja, hogy a
tagállamok ideiglenes intézkedéseket tegyenek elsősorban
azért, hogy az ilyen termék forgalomba hozatalát és
piacon való hozzáférhetőségét korlátozzák, vagy specifikus feltételektől tegyék függővé.

Ilyen határozat akkor fogadható el, ha a) a tagállamok
által a kockázat kezelésére elfogadott, vagy elfogadandó
módszerek jelentősen különböznek; b) a kockázat a
termék által felvetett biztonsági kérdés természete miatt
az érintett termékekre vonatkozó specifikus közösségi
jogszabályok által előírt más eljárások alapján nem kezelhető az eset sürgősségének megfelelő módon; és c) a
kockázat a fogyasztói egészség és biztonság egységes és
magas szintű védelmének biztosítása, valamint a belső
piac megfelelő működése érdekében kizárólag megfelelő
közösségi szintű intézkedések elfogadásával küszöbölhető
ki hatékonyan.

A játékokban található mágnesekkel kapcsolatban
nemrég komoly veszély jelent meg. Jóllehet már régóta
használnak mágneseket játékokban, ám az utóbbi
években ezek egyre erősebbek lettek, és így könnyebben
leválnak, ha a régebben alkalmazott technikákkal megegyező módon erősítik oda őket valamihez. Ráadásul
mivel erősebbek, a játékokban használt laza mágnesek
vagy mágneses alkatrészek manapság balesetveszélyesebbek mint korábban.

Ez a súlyos veszély 2006 és 2007 során világszerte
számos bejelentett balesetben öltött testet, amikor is
gyermekek játékokról levált mágneseket vagy mágnest

(1) HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi
irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.
(2) A mágneses játékokra vonatkozó szabvány kidolgozására a CEN-nek
adott 2007. május 25-i szabványügyi megbízás (M/410).
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tartalmazó apró játékokat nyeltek le. Több mágnes lenyelése esetén ezek vonzhatják egymást, és bélperforációt,
fertőzést vagy elzáródást okozhatnak, amely halálos is
lehet. Ilyen mágnesek belélegzése szintén súlyos sérüléseket okozott, tüdőbe jutásuk pedig azonnal sebészi
beavatkozást kíván.

(9)

Egy egyesült államokbeli végzetes baleset mellett 2006ban világszerte számos esetet jelentettek, amelyekben
gyermekek legalább két mágnest vagy egy mágnest és
egy fémtárgyat nyeltek le, és ez komoly műtétet igényelt.
A balesetekben érintett gyermekek kora 10 hónapostól
12 évesig terjedt.

(10)

2006-ban és 2007-ben számos játékgyártó jelentős
számú mágneses játékot hívott vissza. 2007 nyarán világszerte 18 millió mágneses játékot hívtak vissza, amelyek
jelentős hányada az európai piacon volt. A balesetek és a
nemrég történt visszahívások eredményeként számos
gyártó felismerte a veszélyt, és módosított az érintett
játékok felépítésén oly módon, hogy a mágnest tartalmazó rész zárt tokként vagy foglalatként veszi körül a
mágnest.

(11)

Néhány ország már fogadott el intézkedéseket a veszély
kezelésére. Az Egyesült Államok fogyasztói termékbiztonsági bizottsága (Consumer Product Safety Commission, a
továbbiakban: CPSC) 2007. április 19-én kiadott egy
szülőknek szóló figyelmeztetést a mágneses játékok
egészségi és biztonsági veszélyeiről. A CPSC részt vett
az ASTM F963-2007 „a játékok biztonságáról szóló
fogyasztóbiztonsági specifikáció” (Consumer Safety Specification on Toy Safety) felülvizsgálatában is, amely az ASTM
International szabványügyi testület égisze alatt zajlott a
játékokban található mágnesek kérdéskörének kezelésére.
Európában Franciaország és Németország is nemzeti
intézkedésekről tájékoztatta a Bizottságot.

(12)

A termék- és játékbiztonságról szóló 2007. szeptember
26-i állásfoglalásában (3) az Európai Parlament sürgette a
Bizottságot, hogy hatásköreit kihasználva hozzon korlátozó intézkedéseket – ideértve a piacról való kitiltást is –,
ha a közösségi piacon forgalmazott fogyasztói termékek
nem bizonyulnak biztonságosnak.

(13)

A tagállamokkal a 2001/95/EK irányelv 15. cikke által
létrehozott bizottság keretében folytatott előzetes konzultáció során megállapítást nyert, hogy a tagállamok
megközelítése jelentősen eltér a mágneses játékok által
jelentett veszély tekintetében.

(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0412.
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(14)

Közösségi szabályok hiányában néhány tagállam
egymástól eltérő nemzeti intézkedéseket fogadott el
vagy tervez elfogadni a közeljövőben, hogy a mágneses
játékok veszélyeit kivédje. Az ilyen nemzeti intézkedések
bevezetése óhatatlanul a védelem egyenetlen szintjét és a
mágneses játékok kereskedelmének Közösségen belüli
korlátozását eredményezi. Számos tagállam közösségi
intézkedést kért.

(15)

Létezik ugyan közösségi jogszabály (1) a kisgyermekeknek
szánt játékok apró részeiről, ám az nem foglalkozik kifejezetten és eléggé azzal, hogyan veszélyeztetik a
mágneses játékok a három évnél idősebb gyermekeket.
A veszély jellegét tekintve a mágneses játékok jelentette
kockázat nem kezelhető hatékonyan konkrét közösségi
jogszabályokban megállapított más eljárással oly
módon, hogy az összeegyeztethető legyen az eset sürgősségi fokával. Ezért a 2001/95/EK irányelv 13. cikke
szerint időszakos határozathoz szükséges folyamodni
addig is, amíg a felülvizsgált EN 71-1:2005 európai szabvány átfogó megoldást nyújt az azonosított problémára.
Az ebben a határozatban tervbe vett intézkedés csak
részleges, időszakos és rövid távú megoldást kínál.
Amikor a Bizottság a CEN-nek kiadta az EN 71-1:2005
felülvizsgálatára vonatkozó szabványügyi megbízást,
világosan felismerte, hogy a mágneses játékok veszélyeinek megfelelő kezeléséhez szerkezeti előírásokra van
szükség.

(16)

(17)

Tekintettel a mágneses játékok által jelentett súlyos
veszélyre és az EU-n belüli következetes és magas szintű
fogyasztói biztonság és egészségvédelem biztosítása, valamint a kereskedelem akadályozásának elkerülése érdekében a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének értelmében
sürgősen ideiglenes határozatot kell elfogadni. Egy ilyen
határozatnak a mágneses játékok forgalomba hozatalát és
piaci hozzáférhetővé tételét annak feltételéül kell szabnia,
hogy legyen rajtuk egy jelölés, amely megfelelő módon
figyelmeztet a lenyelhető alakú és méretű, a gyermekek
számára hozzáférhető mágnesek vagy mágneses alkatrészek meglétéhez kapcsolódó veszélyekre. A határozatnak
hozzá kell járulnia a további halálesetek és sérülések
megelőzéséhez.

A baleseti és veszélyességi adatok fényében, illetve az EN
71-1:2005 szabvány felülvizsgálatából kifolyólag
függőben lévő állandó intézkedés miatt e határozat hatályának a mágneses játékokra kell kiterjednie.
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gátolja a tagállamokat abban, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak bizonyítottan veszélyes mágneses játékokkal kapcsolatban, tekintet nélkül az e határozat előírásainak és az általános biztonsági előírások biztosítására
szolgáló más kritériumoknak való megfelelésre. A tagállamok kötelesek piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységeket végezni, hogy elkerüljék a veszélyes termékek
révén a fogyasztók egészségére és biztonságára irányuló
kockázatot.

(19)

Az EN 71-1:2005 európai szabvány felülvizsgálatában
bekövetkezett haladás alapján és tekintettel arra, hogy a
felülvizsgált szabvány hiánytalan és teljes mértékben
alkalmas a mágneses játékok által jelentett veszély kezelésére, a Bizottság el fogja dönteni, hogy kiterjessze-e
ennek a határozatnak a hatályát további időszakokra, és
hogy kell-e módosítani ezt a határozatot. A Bizottság
elsősorban azt fogja eldönteni, hogy szerkezeti előírásokat is bevezessen-e az e határozat által előírt figyelmeztetés kiegészítéseként.

(20)

Szükség van egy rövid átmeneti időszakra mind a tagállamok érdekében, amelyeknek biztosítani kell a határozat
hatékony alkalmazását, mind pedig a mágneses játékok
gyártói és forgalmazói érdekében, akiket arra köteleznek,
hogy kizárólag megfelelő figyelmeztetéssel ellátott játékot
hozzanak forgalomba vagy tegyenek hozzáférhetővé a
piacon. Ebben az esetben a lehető legrövidebb átmeneti
időszakot kell megállapítani, amely összhangban áll a
további balesetek megelőzésének és az arányosság biztosításának szükségességével, figyelembe véve, hogy az
intézkedés csupán egy jelölésből áll, és nem követeli
meg magának a termék szerkezetének a módosítását.
Ezért a mágneses játékokon feltüntetett figyelmeztetés
követelményét röviddel a határozat Bizottság általi elfogadása után alkalmazni kell.

(21)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv 15. cikke alapján
létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(18)

Ez a határozat nem sérti a 2001/95/EK irányelv
3. cikkének (4) bekezdését illetve 6–8. cikkét, így nem

(1) A 88/378/EGK irányelvvel összhangban azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és azoknak a leválasztható részeknek, amelyek egyértelműen olyan játékok részei, amelyeket nyilvánvalóan 36 hónapnál
fiatalabb gyermekek számára szántak, olyan méretűeknek kell
lenniük, hogy a gyermek azokat ne nyelhesse le és/vagy lélegezhesse
be. Ez azt jelenti, hogy 36 évnél fiatalabb gyermekeknek szánt játék
nem tartalmazhat lenyelhető vagy belélegezhető részt, akár
mágneses, akár nem.

Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

— „mágneses játék”: olyan játék, amely egy vagy több, lenyelhető alakú és méretű, és a gyermek számára hozzáférhető
mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz vagy ilyenből
áll,
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— „játék”: olyan termék vagy anyag, amelyet úgy alakítottak ki
vagy egyértelműen arra szántak, hogy 14 évnél fiatalabb
gyermek játsszék vele,

(3)
A figyelmeztetés annak a tagállamnak a hivatalos nyelvein
jelenjen meg, amelyben a játékot forgalomba hozták vagy
hozzáférhetővé tették a piacon.

— „lenyelhető alakú vagy méretű”: teljesen beleillik az EN 711:2005 szabványban meghatározott kis alkatrészek vizsgálóhengerébe (small-parts cylinder),

3. cikk

— „gyermek számára hozzáférhető”: laza, vagy a gyermek általi
rendes vagy ésszerűen előrelátható körülmények közötti
használat során a játékról leválni képes, akkor is, ha eredetileg a játék belsejében, tokban, mélyedésben vagy foglalatban volt,
— „piaci hozzáférhetővé tétel”: kereskedelmi tevékenység során
mágneses játék szállítása forgalmazás, fogyasztás vagy
felhasználás céljából a közösségi piacon, függetlenül attól,
hogy ez fizetés ellenében vagy térítésmentesen történik,
— „forgalomba hozatal”: a mágneses játék első hozzáférhetővé
tétele a közösségi piacon,
— „forgalomból történő kivonás”: a forgalmazás, kiállítás és
felkínálás megelőzésére szolgáló intézkedés.
2. cikk
Figyelmeztetés
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozott vagy
a közösségi piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékokon az
alábbi figyelmeztetés legyen:

Végrehajtás
(1)
2008. július 21-től a tagállamok biztosítják, hogy az
előírt figyelmeztetést nem viselő játékokat tilos legyen forgalomba hozni vagy a piacon elérhetővé tenni.
(2)
2008. július 21-től a tagállamok biztosítják, hogy az
előírt figyelmeztetést nem viselő ám mégis forgalomba hozott
vagy a piacon hozzáférhetővé tett játékokat kivonják a forgalomból, és azt, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatják a
veszélyről.
(3)
A tagállamok a 2001/95/EK irányelv 12. cikkével összhangban haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e cikk
szerint tett intézkedéseikről.
4. cikk
Tájékoztatás
A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek,
közzé teszik ezeket, és erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.
5. cikk
Alkalmazási időszak
Ez a határozat 2009. április 21-ig alkalmazandó.

a) a következő szöveggel: „Figyelem! Ez a játék mágnest vagy
mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az
egymáshoz vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos
vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal kérjen orvosi
segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!”;

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

b) vagy ehhez hasonló, könnyen megérthető szöveg, amely
ugyanezt az üzenetet közvetíti.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 21-én.

(2)
A figyelmeztetés könnyen látható és olvasható módon
jelenjen meg, szembetűnő módon megjelenítve a csomagoláson
vagy másként a játékhoz rögzítve oly módon, hogy a vásárlás
helyén a fogyasztó számára látható legyen.

6. cikk
Címzettek

a Bizottság részéről
Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. április 22.)
a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő
módosításáról
(az értesítés a C(2008) 1482. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/330/EK)
kenységüket, illetve lezárták a korszerűsítési folyamatot,
és e létesítmények jelenleg teljes mértékben megfelelnek a
közösségi jogszabályoknak. Ezeket a létesítményeket
ezért törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények listájából.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,
tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(4)

Következésképpen a 2007/716/EK határozat mellékletét
ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

A 2007. október 30-i 2007/716/EK bizottsági határozat (2) átmeneti intézkedéseket állapít meg a
852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben előírt, bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményekkel kapcsolatban. Amíg ezek a létesítmények átalakulóban vannak, az ezekből a létesítményekből származó
termékek csak a hazai piacon hozhatók forgalomba, vagy
az átalakulóban lévő bulgáriai létesítményekben használhatók fel további feldolgozás céljából.
A 2007/716/EK határozatot a 2008/290/EK határozat
módosította.

1. cikk
Az e határozat mellékletében felsorolt létesítményeket törlik a
2007/716/EK határozat mellékletéből.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 2008. április 22-én.
a Bizottság részéről

(3)

Az illetékes bolgár hatóság hivatalos nyilatkozata szerint
egyes hús- és tejágazati létesítmények beszüntették tevé-

(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.)
módosított irányelv.
(2) HL L 289., 2007.11.7., 14. o. A 2008/290/EK határozattal (HL
L 96., 2008.4.9., 35. o.) módosított határozat.

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

HU

2008.4.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/95

MELLÉKLET
A 2007/716/EK HATÁROZAT MELLÉKLETÉBŐL TÖRLENDŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Húsfeldolgozó létesítmények
Szám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

18.

BG 0401010

„Bilyana” OOD

s. B. Slivovo
obsht. Svishtov

35.

BG 0901017

„Musan” OOD

s. Valkovich
obsht. Dzhebel

38.

BG 1101012

OOD „Iv. Zyumbilski”

gr. Troyan
Industr. zona

61.

ВG 1901003

„Edrina” EOOD

gr. Tutrakan
ul. „Silistra” 52

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov”

gr. Varna
zh.k. „Vazrazhdane”

96.

BG 0402002

„Pimens” OOD

gr. Strazhitsa
ul. „Iv. Vazov” 1

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov”

gr. Svishtov
Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani” OOD

gr. Lyaskovets
promishlena zona „Chestovo”

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000” OOD

gr. Veliko Tarnovo
ul. „Prof. Il. Yanulov” 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov”

s. B. Slivovo,
obsht.Svishtov

149.

BG 0505002

ET „BIDIM – Dimitar Ivanov”

gr. Vidin
ul. „Knyaz Boris – I” 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan” EOOD

gr. Vidin
ul. „Vladikina” 58

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch” AD

gr. Lovetch
ul. „Bialo more” 12

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo”

gr. Ruse
ul. „Zgorigrad” 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000” OOD

gr. Ruse,
ul. „Balkan” № 21

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova” OOD

gr. Burgas
ul. „Industrialna” 25

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie”

gr. Nesebar
Industrialna zona

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov”

gr. G. Oriahovitsa
ul. „Sv. Knyaz Boris I” 86

228.

BG 0404017

„Tsentromes” OOD

s. Momin sbor
obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi”

gr. G. Oriahovica
ul. „St. Mihaylovski” 16

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov – 04” EOOD

s. Tserova koriya
obl. Veliko Tarnovo
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A létesítmény neve
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Város/utca vagy falu/régió

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000” OOD

gr. Veliko Tarnovo
ul. „Ulitsa na uslugite”

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev”

gr. Vidin
bul. „Panoniya” 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks”

s. Borovitza,
obsht. Belogradchik

242.

BG 0704010

„Toni Treyding” OOD

gr. Sevlievo
ul. „Marmarcha” 14

246.

BG 0804011

„Tropik” OOD

gr. Dobrich
ul. „Otets Paisiy” 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd” EOOD

gr. Dobrich
ul. „Angel Stoyanov” 6

250.

BG 0904002

„Kips” EOOD

gr. Kardzhali
Promishlena zona

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch” AD

gr. Lovetch
ul. „Byalo more” 12

267.

BG 1304014

„EKO-MES” EOOD

s. Velichkovo
obsht. Pazardzhik

270.

BG 1404005

„Kolbaso” OOD

gr. Batanovtsi
ul. „Bratya Miladinovi” 12

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M” OOD

gr. Byala
bul. „Kolyo Ficheto” 25

317.

BG 2204009

„Solaris AS” EOOD

gr. Sofia
ul. „Dimitar Spisarevski” 26

351.

BG 2404032

„Rokar-1” OOD

gr. Stara Zagora
bul. „Nikola Petkov” 61

367.

BG 2604021

„Lotos” OOD

gr. Dimitrovgrad
ul. „Sava Dobroplodni”

Tejfeldolgozó létesítmények
Szám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

37.

BG 2112028

„Medina” OOD

gr. Madan

45.

BG 0212048

„Bilding Zah” EOOD

s. Shivarovo
obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks” OOD

gr. Sevlievo
zh.k. „Atanas Moskov”

198.

BG 2418008

„Varbev” EOOD

s. Medovo
obsht. Bratya
Daskalovi

202.

BG 1518006

„Sirma Milk” EOOD

gr. Pleven
Industrialna zona

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Kazanlak
kv. „Industrialen” 2
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. április 23.)
Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó
létesítmények tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2008) 1572. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/331/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. mellékletének függelékét tehát ennek megfelelően módosítani
kell.

(5)

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

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak VI. melléklete 4. fejezete B. szakasza f) bekezdésének első albekezdésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:
(1)

Bulgária és Románia csatlakozási okmánya átmeneti
időszakokat biztosított Bulgária számára annak érdekében, hogy egyes tejfeldolgozó létesítményeik megfeleljenek az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
követelményeinek (1).

1. cikk
Az e határozat mellékletében megnevezett létesítményt törlik
Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének II. fejezetéből.

2. cikk
(2)

A csatlakozási okmány VI. mellékletének függelékét a
2007/26/EK (2), a 2007/689/EK (3) és a 2008/209/EK (4)
bizottsági határozat módosította.

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 23-án.
(3)

Bulgária garanciákat adott arra vonatkozóan, hogy az
egyik tejfeldolgozó létesítményébe csak a közösségi
jogszabályoknak megfelelő nyers tejet szállítanak. Ezt a
létesítményt ezért törölni kell a VI. melléklet függelékének II. fejezetéből.

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 8., 2007.1.13., 35. o.
(3) HL L 282., 2007.10.26., 60. o.
(4) HL L 65., 2008.3.8., 18. o.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének II. fejezetéből törlendő tejfeldolgozó
létesítmény
Haskovo régió – 26. sz.
10.

BG 2612047

„Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo bul. „Saedinenie” 94
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. április 24.)
az állategészségügy és az élő állatok területén egyes közösségi referencialaboratóriumok
működéséhez nyújtott 2008. évi közösségi pénzügyi támogatásról
(az értesítés a C(2008) 1570. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol, a dán, a francia, a német, a spanyol és a svéd nyelvű változat hiteles.)

(2008/332/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A Bizottság értékelte a közösségi referencialaboratóriumok által 2008-ra benyújtott munkaprogramokat és
az ezekhez kapcsolódó becsült költségvetéseket.

(5)

Ennek megfelelően a következő jogi aktusokban megállapított funkciók és feladatok végrehajtására kijelölt
közösségi referencialaboratóriumoknak közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak
28. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása
céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április
29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és
különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat 28. cikke (1) bekezdése alapján
az állategészségügy és az élő állatok területén a közösségi
referencialaboratóriumok közösségi támogatásban részesülhetnek.

(2)

A közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat-egészségügyi
ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról
szóló, 2006. november 28-i 1754/2006/EK bizottsági
rendelet (3) úgy rendelkezik, hogy a közösségi pénzügyi
támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben a
jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan végrehajtják,
és a kedvezményezettek meghatározott határidőn belül
minden szükséges információt megadnak.

(3)

Az 1754/2006/EK rendelet 2. cikkével összhangban a
Bizottság és a közösségi referencialaboratóriumok
kapcsolatát partnerségi egyezmény szabályozza, amelyet
több évre szóló munkaprogram kísér.

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.
(2) HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 301/2008/EK tanácsi
rendelettel (HL L 97., 2008.4.9., 85. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

— a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló
közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i
2001/89/EK tanácsi irányelv (4),

— a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről
szóló, 1992. július 14-i 92/66/EGK tanácsi
irányelv (5),

— a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i
2005/94/EK tanácsi irányelv (6),

— az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló
általános közösségi intézkedések, valamint a sertések
hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetéséről
szóló,
1992.
december
17-i
92/119/EGK tanácsi irányelv (7),

— a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre
irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a
85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a
91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről
és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003.
szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (8),
(4) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági
határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.
(5) HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.
(6) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.
7
( ) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2007/10/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.) módosított irányelv.
(8) HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
módosított irányelv.
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— az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából
közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló,
1993. június 24-i 93/53/EGK tanácsi irányelv (9),

— a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni
védekezés céljából közösségi minimumintézkedések
bevezetéséről szóló, 1995. december 22-i 95/70/EK
tanácsi irányelv (10),

gatásnak szintén meg kell felelnie az 1754/2006/EK
rendeletben lefektetett támogathatósági szabályoknak.

(7)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló,
2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (16)
3. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 13. cikke szerint
az állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó
programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. Mindazonáltal a jelenlegi esetekben és megfelelően indokolt
kivételes esetek hiányában a tagállamok és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból támogatásban részesülők
adminisztratív és személyi költségeit az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap nem fedezi. Pénzügyi ellenőrzés
céljára az említett rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell
alkalmazni.

(8)

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

— az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról
szóló, 1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi
irányelv (11),

— a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról
szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi
irányelv (12),

— a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez
szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i
2000/258/EK tanácsi határozat (13),

— a brucellócis tekintetében 882/2004/EK rendelet,

— az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó
külön rendelkezések megállapításáról, valamint a
fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai
sertéspestis tekintetében a 92/119/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK
tanácsi irányelv (14),

— a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EK tanácsi
határozat (15).

(6)

A közösségi referencialaboratóriumok által működtetett
és szervezett szemináriumokhoz nyújtott pénzügyi támo-

(9) HL L 175., 1993.7.19., 23. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított irányelv.
(10) HL L 332., 1995.12.30., 33. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított irányelv.
(11) HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított irányelv.
(12) HL L 327., 2000.12.22., 74. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított irányelv.
(13) HL L 79., 2000.3.30., 40. o. A 2003/60/EK bizottsági határozattal
(HL L 23., 2003.1.28., 30. o.) módosított határozat.
(14) HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A legutóbb a 2007/729/EK határozattal módosított irányelv.
(15) HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

2008.4.26.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A klasszikus
tást nyújt a
Hochschule
2001/89/EK
hajtására.

sertéspestis esetében a Közösség pénzügyi támogatalálható Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hannover (Németország, Hannover) számára a
irányelv IV. mellékletében említett feladatok végre-

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, amely a
2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra nem
haladhatja meg a 241 000 EUR-t, és ebből legfeljebb 18 000
EUR különíthető el a klasszikus sertéspestissel kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

2. cikk
A Newcastle-betegség (baromfipestis) esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Veterinary Laboratories Agency (VLA)
számára (New Haw, Weybridge, Egyesült Királyság) a
92/66/EGK irányelv V. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
78 000 EUR.
(16) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított rendelet.
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3. cikk

7. cikk

A madárinfluenza esetében a Közösség pénzügyi támogatást
nyújt a Veterinary Laboratories Agency (VLA) számára (New
Haw, Weybridge, Egyesült Királyság) a 2005/94/EK irányelv
VII. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A kéthéjú kagylókat érintő betegségek esetében a Közösség
pénzügyi támogatást nyújt az Ifremer (Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer) számára (La Tremblade,
Franciaország) a 95/70/EK irányelv B. mellékletében említett
feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
414 000 EUR.

4. cikk
A sertések hólyagos betegsége esetében a Közösség pénzügyi
támogatást nyújt az AFRC Institute for Animal Health Pirbright
Laboratory számára (Pirbright, Egyesült Királyság) a 92/119/EGK
irányelv III. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
135 000 EUR.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
100 000 EUR.

8. cikk
Az afrikai lópestis esetében a Közösség pénzügyi támogatást
nyújt a Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
számára (Algete [Madrid], Spanyolország) a 92/35/EGK irányelv
III. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
70 000 EUR.

5. cikk

9. cikk

A ragadós száj- és körömfájás esetében a Közösség pénzügyi
támogatást nyújt az Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory of the Biotechnology and Biological Sciences Research
Council (BBSRC) (Pirbright, Egyesült Királyság) számára a
2003/85/EK irányelv XVI. mellékletében említett feladatok
végrehajtására.

A kéknyelv-betegség esetében a Közösség pénzügyi támogatást
nyújt az AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
számára (Pirbright, Egyesült Királyság) a 2000/75/EK irányelv II.
mellékletének B. pontjában említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
312 000 EUR.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
313 000 EUR.

10. cikk

A halbetegségek esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt
a Statens Veterinære Serumlaboratorium számára (Århus, Dánia)
a 93/53/EGK irányelv C. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A veszettség elleni vakcinázással kapcsolatos szerológiai vizsgálatok esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az AFSSA
(Agence française de sécurité sanitaire des aliments) Laboratoire
d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages laboratóriumának (Nancy, Franciaország) a 2000/258/EK határozat
II. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
212 000 EUR.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
200 000 EUR.

6. cikk
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11. cikk
A brucellózis esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az
AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) –
Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale
et zoonoses (Maisons-Alfort, Franciaország) számára a
882/2004/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett
feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatása az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának
végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a,
amely a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
nem haladhatja meg a 246 000 EUR-t, és ebből legfeljebb
26 000 EUR különíthető el a brucellózissal kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

12. cikk
Az afrikai sertéspestis esetében a Közösség pénzügyi támogatást
nyújt a Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos
[Madrid] Spanyolország) számára a 2002/60/EK irányelv V.
mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a kutatóközpont munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő
időszakra 160 000 EUR.

13. cikk
A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és az eredmények értékelésének egységesítése
esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az Interbull
Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala, Svédország) számára a 96/463/EK határozat II.
mellékletében említett feladatok végrehajtására.
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14. cikk
E határozat címzettjei:
— Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hannover, Németország,
— Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw,
Addelstone Surrey KT15 3NB Egyesült Királyság,
— AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Egyesült Királyság,
— Statens Veterinære Serumlaboratorium,
DK-8200 Århus, Dánia,

Hangøvej

— Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade, Franciaország,
— Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de
Algete km. 8, E-28110, Algete (Madrid), Spanyolország,
— AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des
animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt,
BP 9, F-54220 Malzéville, Franciaország,
— AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie
animale et zoonoses, 23, avenue du Général-de-Gaulle,
F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Franciaország,
— Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete
a El Casar, E-28130 Valdeolmos (Madrid) Spanyolország,
— Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges
lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Svédország.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 24-én.
A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben
előírtak szerint a központ munkaprogramjának végrehajtása
során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális
összege a 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra
90 000 EUR.

2,

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

