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

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 503/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
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. június 7-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
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. június 6-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

36,3
49,7
71,8
52,6

0707 00 05

TR
ZZ

122,5
122,5

0709 90 70

TR
ZZ

88,4
88,4

0805 50 10

AR
EG
TR
US
ZA
ZZ

130,5
150,8
132,8
130,8
141,5
137,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

90,4
82,3
88,9
87,2
50,7
109,3
120,7
103,7
83,5
90,7

0809 10 00

TR
US
ZZ
TR
US
ZZ

239,1
317,3
278,2
556,5
382,4
469,5

0809 20 95

(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 504/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében
történő végrehajtásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(2)

A 93/623/EGK bizottsági határozat módosításáról és a
tenyésztésre és termelésre szánt lófélék megjelöléséről
szóló, 1999. december 22-i 2000/68/EK bizottsági határozat (5) megállapítja a lóféléket mozgásuk során kísérő
azonosító okmányra vonatkozó szabályokat.

(3)

A tagállamok eltérő módon hajtották végre a
93/623/EGK és a 2000/68/EK határozatot. Ezen kívül,
míg az említett határozatokban a lófélék azonosítása a
mozgásukhoz kötött, az egyéb állatfajokra vonatkozó
közösségi jogszabályokban az állatokat mozgásuktól
függetlenül azonosítják, többek között járványvédelmi
célokból. Ezen túlmenően egyfelől a tenyésztésre és
termelésre szánt lófélékre, másfelől a nyilvántartott lófélékre vonatkozó kétszintű rendszer azt eredményezheti,
hogy ugyanarra az állatra egynél több azonosító okmányt
adnak ki, ami csak úgy kerülhető el, ha eltávolíthatatlan,
de nem feltétlenül látható jel kerül az állatra első azonosításakor.

(4)

A 93/623/EGK határozatban szereplő azonosító
okmányban található ábra nem teljesen összeegyeztethető
a versenylovakkal foglalkozó nemzetközi szervezetek és
az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) által kért
hasonló információkkal. Emiatt a rendeletnek tartalmaznia kell egy olyan ábrát, mely megfelel a Közösség
igényeinek és összhangban van a nemzetközileg elfogadott követelményekkel.

(5)

A lófélék behozatalára továbbra is a 90/426/EGK irányelvben és különösen a vágásra szánt lófélék behozatalára
vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges
állatorvosi bizonyítványokról szóló, 1993. február 5-i
93/196/EGK bizottsági határozatban (6), továbbá a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú
lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló,
1993. február 5-i 93/197/EGK bizottsági határozatban (7)
megállapított feltételek érvényesek.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő
behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló,
1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó
tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990.
június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen
annak 4. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára, 6. cikkének
(2) bekezdésére, valamint 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek
megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994.
június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak
3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány
(útlevél) létrehozásáról szóló, 1993. október 20-i
93/623/EGK bizottsági határozat (4) bevezet egy
módszert, mellyel állategészségügyi ellenőrzés céljából
azonosíthatók a nyilvántartott lófélék mozgásuk során.

(1) HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.
(3) HL L 178., 1994.7.12., 66. o.
(4) HL L 298., 1993.12.3., 45. o. A 2000/68/EK határozattal (HL L 23.,
2000.1.28. 72. o.) módosított határozat.

(5) HL L 23., 2000.1.28., 72. o.
(6) HL L 86., 1993.4.6., 7. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel
(HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.
(7) HL L 86., 1993.4.6., 16. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel
(HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

L 149/4

(6)

(7)

(8)

(9)
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Amennyiben Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló,
1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendeletben (1)
meghatározott vámeljárásokat alkalmazzák, ezen kívül
utalni kell a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a
mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó
közösségi szabályokról szóló, 1973. március 12-i
706/73/EGK tanácsi rendeletre (2) is. A 706/73/EGK
tanácsi rendelet előírja, hogy 1973. szeptember 1-jétől
a közösségi szabályokat kell alkalmazni az állategészségügyi jogszabályok esetében, kizárja viszont a közösségi
tenyésztéstechnikai jogszabályokat. E rendeletet az említett rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről szóló, 2000. július 17-i
1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)
meghatározza az állattartó fogalmát. Ezzel szemben a
90/426/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése az állat
tulajdonosára vagy az állattenyésztőre hivatkozik. Az
afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési
szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló,
1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi irányelv (4) a tulajdonos és az állattartó közös fogalmát tartalmazza. Mivel
a közösségi és a nemzeti jogszabályok szerint egy lóféle
tulajdonosa nem feltétlenül az állatért felelős személy,
helyénvaló tisztázni, hogy elsősorban a lófélét tartó
személy – aki lehet a tulajdonos – felelős a lófélék azonosításáért e rendelet szerint.

gáló rendszerre, a méneskönyvbe bejegyzett lófélék osztályozására és a méneskönyvbe bejegyzett származási vonalakra vonatkozó elvek meghatározása céljából.

(10)

Ezen kívül az azonosító okmánynak magában kell
foglalnia a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett származási bizonyítványt,
melynek minden szükséges információt tartalmaznia
kell annak biztosítása érdekében, hogy a több méneskönyvbe is bejegyzett lófélék a méneskönyv azon
osztályába kerüljenek, melyre vonatkozóan teljesítik a
feltételeket.

(11)

A tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és
embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról szóló, 1996.
július 18-i 96/510/EK bizottsági határozat (7) 1. cikkének
harmadik francia bekezdése szerint a törzskönyvezett
lófélék esetében a származási és tenyésztéstechnikai bizonyítványnak meg kell felelnie a 93/623/EGK határozatban meghatározott azonosító okmánynak. Emiatt tisztázni szükséges, hogy a 93/623/EGK, valamint a
2000/68/EK határozatra való bármely hivatkozást is az
e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

(12)

Mivel e rendelettel összhangban a Közösségben született
vagy oda importált valamennyi lófélét egységes azonosító
okmánnyal kell azonosítani, különleges rendelkezésekre
van szükség abban az esetben, ha megváltozik egy állat
státusza: tenyésztésre és termelésre szánt lóféléből a
90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában meghatározott törzskönyvezett lóféle lesz belőle.

(13)

A 92/35/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével való
összhang biztosítása érdekében a tagállamoknak
képesnek kell lenniük a meghatározott körzetekben
vagy területeken – beleértve a természetvédelmi területeket is – szabadon vagy félszabad körülmények között
élő lófélék azonosítására szolgáló különleges rendszerek
kialakítására.

(14)

Nemzetközi viszonylatban a gyakorlatban már széleskörűen alkalmazzák a lófélék elektronikus azonosítóit
(„transzponderek”). Az említett technológiát a lóféle és
az azonosító eszköz közötti szoros kapcsolat biztosítása
céljából kellene használni. A lóféléket transzponderekkel
kell ellátni, azonban az állat azonosításának ellenőrzésére
használt alternatív módszerekről is rendelkezni kell,
feltéve hogy e módszerek egyenértékű garanciát biztosítanak az azonosító okmányok többszörös kiadásának
elkerülésére.

A közösségi jogszabályok összhangjának biztosítása érdekében az e rendeletben a lófélék azonosítására előírt
módszereket a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi
bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól szóló,
1996. január 10-i 96/78/EK bizottsági határozat (5)
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Az említett módszereknek összhangban kell lenniük a
törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy
kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására
vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról
szóló, 1992. június 11-i 92/353/EGK bizottsági határozattal (6) összhangban jóváhagyott tenyésztő egyesületek
által meghatározott elvekkel. Az említett határozat
szerint az egyesület vagy szövetség vezeti a fajta eredetét
nyilvántartó méneskönyvet, a lófélék azonosítására szol-

(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 68., 1973.3.15., 1. o. A legutóbb az 1174/86/EGK rendelettel
(HL L 107., 1986.4.24., 1. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.
(4) HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb 2007/729/EK bizottsági
határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.
(5) HL L 19., 1996.1.25., 39. o.
(6) HL L 192., 1992.7.11., 63. o.
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(7) HL L 210., 1996.8.20., 53. o. A 2004/186/EK határozattal (HL
L 57., 2004.2.25. 27. o.) módosított határozat.
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(16)

(17)

(18)

(19)
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Míg a jelenlegi közösségi jogszabályok értelmében a lóféléket mindig azonosító okmánynak kell kísérnie, biztosítani szükséges az említett követelménytől való eltérést
abban az esetben, ha nem lehetséges vagy megvalósíthatatlan az azonosító okmány megtartása a lóféle egész
élettartamán keresztül, vagy ha nem adtak ki ilyen
okmányt, tekintettel arra, hogy az állatot levágják, mielőtt
az eléri az azonosításhoz előírt maximális életkort.

Ezen eltéréseket a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2003.
szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (1)
14. cikke – mely lehetővé teszi az olyan gazdaságokban
azonosított lófélékre vonatkozó egyes járványvédelmi
intézkedésektől való eltérést, ahol megerősítették az
adott betegség kitörését – sérelme nélkül kell alkalmazni.

A tagállamok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy
egyszerűsített azonosító okmány használatát engedélyezzék a területükön belül szállított lófélék esetében.
Különböző területeken adattároló eszközként beépített
számítógépes chipeket (intelligens kártya, „smart cards”)
vezettek be. Lehetővé kellene tenni az ilyen intelligens
kártyák kibocsátását az azonosító okmány mellett, és
bizonyos feltételek mellett a lófélék tagállamon belüli
szállítását kísérő azonosító okmány helyetti használatát.

A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról szóló,
2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet (2)
8. cikkével összhangban a lófélék esetében az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos követelményeket 2009 végéig kell teljesíteni.

Rendelkezni kell arról, mi a teendő az e rendelettel összhangban kibocsátott, eredeti, egész élettartamra szóló
dokumentumok elvesztése esetén. E rendelkezéseknek a
lehető legnagyobb mértékben ki kell zárniuk az egynél
több azonosító dokumentum jogszerűtlen birtoklásának
lehetőségét annak érdekében, hogy az állat emberi
fogyasztás céljából történő levágást jelző státusát megfelelően fel lehessen tüntetni. Amennyiben elegendő és
ellenőrizhető információ áll rendelkezésre, másodlat
bocsátható ki, melyen feltüntetik a dokumentum
másodlat voltát, és amely általánosan kizárja az állatot
az élelmiszerláncból; más esetekben cseredokumentumot
kell kiadni, melyen szintén feltüntetik azt, hogy a dokumentum cseredokumentum, amely az előzetesen nyilván-

(1) HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
módosított irányelv.
(2) HL L 338., 2005.12.22., 83. o. A legutóbb az 1246/2007/EK rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 21. o.) módosított rendelet.
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tartásba vett lófélét a tenyésztésre és termelésre szánt
lófélék kategóriájába sorolja át.

(20)

A 90/426/EGK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban az
azonosító okmány a lófélék szállítását megakadályozó
eszköz arra az esetre, ha az állatokat tartó vagy tenyésztő
gazdaságban járvány tör ki. Ezért az azonosító
okmányban megfelelő bejegyzéssel el kell rendelni az
említett szállítási célú okmány érvényességének felfüggesztését egy adott betegség kitörése esetén.

(21)

A lóféle vágóhídi vágástól eltérő módon történő elhullása
esetén az azonosító okmányt az elpusztult állat feldolgozását felügyelő hatóságnak vissza kell küldenie a kibocsátó szerv számára a nem emberi fogyasztásra szánt
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások
megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően;
biztosítani kell, hogy a transzponder vagy a lóféle
azonosságának ellenőrzésére szolgáló egyéb alternatív
módszerek – beleértve a jeleket is – ne kerüljenek újra
felhasználásra.

(22)

Annak elkerülése érdekében, hogy a transzponder bekerüljön az élelmiszerláncba, az abból az állatból származó
húst, melyről nem tudták eltávolítani a transzpondert a
vágáskor, emberi fogyasztásra alkalmatlannak kell nyilvánítani az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004.
április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (4) I. melléklete II. szakaszának V. fejezete értelmében.

(23)

A transzponder beültetési helyének szabványosítása és e
hely azonosító okmányba való bejegyzése megkönnyítené
a beépített transzponderek lokalizálását.

(24)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (5) szerint a forgalomba
hozatalra előkészített, emberi fogyasztásra szánt élőállatok élelmiszernek minősülnek. Az említett rendelet az
élelmiszeripari vállalkozók messzemenő felelősségét írja
elő az élemiszer-előállítás valamennyi szakaszában, beleértve az élelmiszertermelésre szánt állatok nyomon
követhetőségét.

(3) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb az 1432/2007EK bizottsági rendelettel (HL L 320, 2007.12.6., 13. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat (HL L 226.,
2004.6.25., 83. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.
(5) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági
rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

L 149/6

(25)
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A 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának (7)
bekezdése értelmében a vágóhíd-üzemeltetőnek meg kell
kapnia és ellenőriznie kell azokat az élelmiszerláncra
vonatkozó információkat, melyek részletezik az élelmiszertermelésre szánt állatok származására, történetére és
kezelésére vonatkozó adatokat, ezt követően pedig
reagálnia kell. Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy
a háziasított egypatás állatok esetében az élelmiszerláncra
vonatkozó információk továbbítása az állat vágóhídra
érkezésével egy időben történjen ahelyett, hogy az információkat korábban küldenék meg. A vágásra szánt lóféléket kísérő azonosító okmánynak ezért az említett, élelmiszerláncra vonatkozó információk részét kell képeznie.

(27)

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete II. szakasza III.
fejezetének (1) bekezdése értelmében a hatósági állatorvosnak ellenőriznie kell, hogy az élelmiszeripari vállalkozó betartja-e a levágásra átvett és emberi fogyasztásra
szánt állatok megfelelő azonosításának biztosítására
vonatkozó kötelezettségét.

(28)

(29)

sérelme nélkül a lófélék tekintetében az állatgyógyászati
készítmények alkalmazása az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)
hatálya alá tartozik.

A tenyésztésre és termelésre szánt, valamint a törzskönyvezett lófélékből a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének d)
pontjában meghatározott, vágásra szánt lófélék válhatnak
életük egy bizonyos szakaszában. Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. melléklete meghatározza – a lófélék szinonimájaként – a háziasított egypatás
állatok húsának fogalmát.

(26)

(30)

A 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdése
a lófélék esetében az említett irányelv 11. cikkétől való
egyedi eltérést ír elő az élelmiszertermelésre szánt állatok
olyan gyógyszerekkel való kezelésére vonatkozóan,
melyekre megengedett szermaradék-határértékeket állapítottak meg a célfajoktól eltérő fajokat illetően vagy
melyeket más feltétellel engedélyeztek, feltéve hogy a
szóban forgó lóféléket a közösségi jogszabályoknak
megfelelően azonosították és az azonosító okmányukban
külön feltüntették, hogy azokat nem emberi fogyasztás
céljára történő vágásra szánják, vagy emberi fogyasztás
céljára történő vágásra szánják az állatoknak az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló,
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban, a lófélék kezelése szempontjából fontos
anyagokat tartalmazó jegyzék összeállításáról szóló,
2006. december 13-i 1950/2006/EK bizottsági rendeletben (5) felsorolt anyagokkal való kezelését követő legalább hat hónapos élelmezés-egészségügyi várakozási idő
után.

(31)

Az azonosító okmányok kibocsátása ellenőrzésének fenntartása érdekében az ilyen okmányok kiadására vonatkozó minimális adatállományt egy adatbázisban kell
rögzíteni. Az adatcsere megkönnyítése érdekében a
különböző tagállamok adatbázisainak együtt kell működniük az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai
jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti
kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a
Bizottság együttműködéséről szóló, 1989. november 21-i
89/608/EGK tanácsi irányelvnek (6) megfelelően.

(32)

Az egész élettartamra szóló, általános lóazonosító szám
(Universal Equine Life Number, UELN) rendszerét
nemzetközileg elfogadták a legfontosabb lótenyésztő- és
lóverseny-szervezetek. A következő szervezetek kezdeményezték az UELN létrehozását: World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book
Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization
(WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l’AngloArabe (CIAA), Fédération Equestre Internationale (FEI),
Union Européenne du Trot (UET); az UELN honlapja (7)
tartalmaz információkat a szóban forgó rendszerről.

A 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának (8)
bekezdése értelmében az élelmiszeripari vállalkozóknak
ellenőrizniük kell a háziasított egypatás állatokat kísérő
útlevelet annak biztosítására, hogy az állatokat biztosan
emberi fogyasztásra vágják le, és amennyiben az állatokat
vágásra átveszik, az útlevelet át kell adniuk a hatósági
állatorvosnak.

Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek
megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról
szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet (2), valamint az egyes hormon- vagy tireosztatikus
hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról
szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv (3)

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbített változat (HL L 226.,
2004.6.25., 22. o.). A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a 61/2008/EK bizottsági
rendelettel (HL L 22., 2008.1.25., 8. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 125., 1996.5.23., 3. o. A 2003/74/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel (HL L 262., 2003.10.14., 17. o.) módosított
irányelv.
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(4) HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel
(HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.
(5) HL L 367., 2006.12.22., 33. o.
(6) HL L 351., 1989.12.2., 34. o.
(7) http://www.ueln.net

2008.6.7.
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(33)

Az UELN-rendszer alkalmas mind a törzskönyvezett
lófélék, mind pedig a tenyésztésre és termelésre szánt
lófélék nyilvántartására és számítógépes hálózatok fokozatos bevezetését teszi lehetővé annak biztosítására, hogy
az állat azonosságát továbbra is ellenőrizni lehessen a
90/427/EGK irányelv 6. cikkének megfelelően a törzskönyvezett lófélék esetében.

(34)

Amennyiben kódok szerepelnek az adatbázisban, ezek,
valamint az egyedi állatokra vonatkozó, rögzített azonosítószámok formája nem lehet ellentétes a már meglévő
UELN-rendszerrel. Ennélfogva a kiadott UELN-kódok
listáját kell tanulmányozni, mielőtt bármilyen új kód
bekerülne az adatbázisba.

(35)

(36)

A 90/426/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése előírja,
hogy a hatósági állatorvosnak nyilvántartásba kell vennie
a levágott lóféle azonosító számát vagy azonosító okmányának számát, és el kell küldenie a származási hely
illetékes hatóságának – ez utóbbi kérésére – az állat levágását hitelesítő igazolást. Az említett irányelv 4. cikke (4)
bekezdésének i. pontjával összhangban a törzskönyvezett
lóféle levágását követően az azonosító okmányát visszaküldik az azt kiállító hatóságnak. E követelményeket kell
alkalmazni a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék
esetében kiadott azonosító okmányokra is. Az e követelményeknek való megfelelést megkönnyíti az UELNkompatibilis kódszám nyilvántartásba vétele és a szám
arra való felhasználása, hogy segítségével azonosítani
lehessen az azonosító okmányt kiállító hatóságot. Lehetőség szerint a tagállamoknak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő
megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)
35. cikkében kijelölt összekötő szerveket kell igénybe
venniük.

Az állategészségügyi biztosítékok nyújtásához szükséges
állatorvosi felügyeletet a 90/426/EGK irányelv 4. és
5. cikke szerint csak akkor lehet biztosítani, ha az illetékes hatóság számára ismert az említett irányelv 2a.
cikkében meghatározott gazdaság. A lófélékre és az élelmiszertermelésre szánt állatokra vonatkozó élelmiszerjog
alkalmazásából hasonló követelmények származnak.
Tekintettel azonban a lófélék más állatokhoz képesti
gyakori szállítására, nem kell megkísérelni a lófélék
valós idejű, szokásos nyomon követhetőségének biztosítását. Emiatt a lófélék azonosításának kell az első
lépésnek lennie a lófélék azonosítására és nyilvántartására
szolgáló rendszer kialakításának irányában, amit a
Közösség új állategészségügyi politikájának keretében
kell létrehozni.

(1) HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbített változat (HL L 191.,
2004.5.28., 1. o.). A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.
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(37)

Annak érdekében, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák a lófélék azonosítására vonatkozó közösségi
jogszabályokat, valamint a jogszabályok egyértelműsége
és átláthatósága céljából a 93/623/EGK és a
2000/68/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és
ezek helyébe e rendelet lép.

(38)

Átmeneti intézkedéseket kell biztosítani annak érdekében,
hogy a tagállamok az e rendeletben meghatározott szabályokhoz igazodhassanak.

(39)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
Tárgy és hatály
(1)
E rendelet olyan lófélék azonosítására vonatkozó szabályokat állapít meg,

a) melyek a Közösség területén születtek, vagy

b) melyeket szabad forgalomba bocsátottak a 2913/92/EGK
rendelet 4. cikke (16) bekezdésének a) pontjában meghatározott vámeljárásnak megfelelően.

(2)

E rendelet alkalmazása nem érinti a következőket:

a) a 706/73/EGK rendelet és a 96/78/EK határozat, valamint

b) a tagállamok által a lótartó gazdaságok nyilvántartása
céljából hozott intézkedések.
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2. cikk

II. FEJEZET

Fogalommeghatározások

AZONOSÍTÓ OKMÁNY

(1)
E rendelet alkalmazásában a 90/426/EGK irányelv
2. cikkének a), c)–f), h) és i) pontjában, valamint a
90/427/EGK irányelv 2.cikkének c) pontjában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni.

3. cikk
Általános elvek és a lófélék azonosítására vonatkozó
kötelezettség

(2)

(1)
Az 1. cikk (1) bekezdésében említett lófélék tartása csak
akkor valósulhat meg, ha azok e rendeletnek megfelelően
azonosításra kerülnek.

A következő meghatározások szintén alkalmazandók:

a) „állattartó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely egy lóféle tulajdonosa, azt birtokolja vagy annak tartásával van megbízva anyagi ellenszolgáltatás fejében vagy
anélkül, állandó vagy ideiglenes alapon, beleértve a szállítást,
vásárok, versenyek, futamok vagy kulturális események alkalmával;

b) „transzponder”: csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás
azonosító eszköz:

(2)
Amennyiben az állattartó nem tulajdonosa a lófélének, e
rendelet keretében kell eljárnia a lóféle természetes vagy jogi
személyű tulajdonosának (a továbbiakban: tulajdonos) nevében
vagy annak beleegyezésével.

(3)
E rendelet alkalmazásában a lófélék azonosítására szolgáló rendszernek a következő elemekből kell állnia:

a) egész élettartamra szóló, egységes azonosító okmány;
i. mely megfelel az ISO 11784 szabványnak és HDX vagy
FDX-B technológiát alkalmaz, valamint

ii. az ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék
segítségével legalább 12 cm-es távolságról leolvasható;

c) „lófélék”: a lófélék (Equidae) család Equus nemén belül valamennyi fajhoz tartozó vad vagy háziasított, egypatájú emlős,
valamint ezek keresztezései;

d) „egész élettartamra szóló egyedi szám” (továbbiakban: „életszám”): olyan 15-jegyű, alfanumerikus egyedi kód, mely
információkat tartalmaz az adott lófélére, az adatbázisra és
arra az országra vonatkozóan, melyben először rögzítették
az ilyen információkat az általános lóazonosító szám
(Universal Equine Life Number, UELN) kódrendszernek
megfelelően, és melynek összetétele a következő:

i. a 21. cikk (1) bekezdésében említett adatbázisra vonatkozó hatjegyű UELN-kompatibilis azonosító kód, melyet

b) az azonosító okmány és a lóféle közötti egyértelmű kapcsolatot biztosító módszer;

c) az arra az állatra vonatkozó azonosítás részleteit rögzítő,
egyedi azonosító szám szerinti adatbázis, melyre kiadták az
azonosító okmányt az adatbázisban nyilvántartásba vett
személynek.

4. cikk
A lófélék azonosító okmányait kibocsátó szervek
(1)
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a törzskönyvezett lófélék esetében az 5. cikk (1) bekezdésében említett azonosító okmányt a következő szervek (a továbbiakban: kibocsátó
szervek) adják ki:

ii. a lófélére kiadott, kilencjegyű egyedi azonosító szám
követ.

a) a 90/427/EGK irányelv 2. cikke c) pontjának első francia
bekezdésében említett, a tagállam vagy az érintett tagállam
hivatalos ügynöksége által hivatalosan jóváhagyott vagy elismert szervezet vagy egyesület, mely a méneskönyvet kezeli a
90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említett
tenyészállat esetében, vagy

e) „intelligens kártya”: beépített számítógépes chippel rendelkező műanyag eszköz, mely adattárolásra és az adatok
kompatibilis számítógépes rendszerekhez való elektronikus
továbbítására alkalmas.

b) fióktelep, melynek a versenylovakkal foglalkozó valamely
nemzetközi egyesület vagy szervezet tagállamában van székhelye, a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említettek szerint.
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(2)
A 96/510/EK határozat 1. cikkének harmadik francia
bekezdésével összhangban a származási bizonyítványt kiállító
harmadik ország hatóságai által kiadott azonosító okmányokat
az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, törzskönyvezett lófélék esetében e rendelettel összhangban érvényesnek kell
tekinteni.

(3)
Az illetékes hatóságnak kell kijelölnie a tenyésztésre és
termelésre szánt lóféléknek az 5. cikk (1) bekezdésében említett
azonosító okmányát kibocsátó szervet.

(4)
Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kibocsátó szervek
e rendelettel, és különösen az 5., 8.–12., 14., 16., 17., 21. és
23. cikk rendelkezéseivel összhangban járnak el.

(5)
A tagállamok létrehozzák és frissítik a kibocsátó szervek
listáját, és ezt az információt egy weblapon hozzáférhetővé
teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára.
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i. rendszeresen ellátja a tagállamokat az új vagy frissített
listákkal, melyeket az a) pont iii. alpontjával összhangban
az érintett harmadik országok illetékes hatóságaitól
kapott;

ii. intézkedik az említett listák frissített változatainak nyilvános hozzáférhetővé tételéről;

iii. adott esetben – indokolatlan késedelem nélkül – a
88/661/EGK tanácsi irányelv (1) 11. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határozathozatal céljából felveszi az Állattenyésztés-technikai Állandó
Bizottság napirendjére a harmadik országok kibocsátó
szerveinek listájával kapcsolatos kérdést.

5. cikk
A Közösségben született lófélék azonosítása

Az e kibocsátó szervekre vonatkozó információnak a 19. cikk
követelményeinek való megfelelés érdekében tartalmaznia kell
legalább a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó
listák frissítésében, a Bizottság olyan honlapot készít, melyen
belül minden tagállam elérési útvonalat biztosít nemzeti honlapjához.

(1)
A Közösségben született lóféléket egységes azonosító
okmánnyal kell azonosítani, az I. mellékletben meghatározott,
lófélékre vonatkozó azonosító okmány-mintának megfelelően
(„azonosító okmány” vagy „útlevél”). Az okmányt a lóféle
egész élettartamára szólóan kell kibocsátani.

Az azonosító okmány nyomtatott, szétválaszthatatlan, és az
okmány alábbi szakaszaiban kért információk beillesztéséhez
szükséges bejegyzéseket tartalmazza:

(6)
A (2) bekezdésben szereplő, harmadik országokbeli kibocsátó szervek listáit az alábbi feltételeknek megfelelően kell
összeállítani és frissíteni:
a) A törzskönyvezett lófélék esetében az I–X. szakasz;
a) a kibocsátó szerv székhelye szerinti harmadik ország illetékes
hatósága biztosítja:

b) A tenyésztésre és termelésre szánt lovak esetében legalább az
I., III., IV. és VI–IX. szakasz.

i. hogy a kibocsátó szerv megfelel a (2) bekezdésnek;

ii. hogy ha a kibocsátó szervet a 94/28/EGK irányelv szerint
hagyták jóvá, meg kell felelnie az e rendelet 21. cikkének
(3) bekezdésében említett, információval kapcsolatos
követelménynek;

iii. hogy elkészül a kibocsátó szervek listája, ezt frissítik és
továbbítják a Bizottságnak;

b) a Bizottság:

(2)
A kibocsátó szervnek biztosítania kell, hogy csak akkor
kerüljön kiadásra azonosító okmány egy lóféle vonatkozásában,
ha az okmány I. szakasza megfelelően ki van töltve.

(3)
A 96/78/EK határozat 1. cikke (1) bekezdésének sérelme
nélkül és e rendelet (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a törzskönyvezett lóféléket az
azonosító okmányban a 4. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett kibocsátó szervek szabályai szerint kell azonosítani.
(1) HL L 382., 1988.12.31., 36. o.
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(4)
A törzskönyvezett lófélék esetében az e rendelet 4. cikke
(1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett
kibocsátó szerv megadja az azonosító okmány II. szakaszában
szereplő, a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének d)
pontjában említett származási bizonyítványra vonatkozó információkat.

Az érintett törzskönyvezett tenyészlóféle méneskönyvét vezető,
jóváhagyott vagy elismert tenyésztő szövetség elveivel összhangban a származási bizonyítványnak a származásra vonatkozó összes információt tartalmaznia kell, valamint a
96/78/EK határozat 2. vagy 3. cikkében említett méneskönyv
szakaszát, továbbá – ahol van ilyen – annak a fő szakasznak az
osztályát, melybe a lófélét felvették.

(5)
Az azonosító okmányhoz jutás érdekében az állattartónak, vagy ahol azt az állat születési helye szerinti tagállam
jogszabályai kifejezetten előírják, a tulajdonosnak az e cikk (6)
bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében előírt határidőn
belül az e cikk (1) bekezdésében említett azonosító okmány
iránti kérelmet kell benyújtania a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett kibocsátó szervhez, továbbá meg kell adnia az
e rendeletnek való megfeleléshez szükséges valamennyi információt.

(6)
A 13. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a Közösségben született lóféléket e rendelettel összhangban kell azonosítani a lóféle születési évének december 31-éig vagy a születést
követő hat hónapon belül, attól függően, hogy melyik a későbbi
időpont.

2008.6.7.

tatlan és látható alternatív jelet alkalmaznak a 12. cikk szerint,
nem szükséges megadni az azonosító okmány I. szakasza A
része 3. pontjának b)–h) alpontjában és az okmány I. szakasza
B. részének ábráján a 12–18. pontban kért információkat,
hanem a lóféle azonosításához elegendő részletet mutató
fénykép vagy fényképmásolat is megfelelő lehet a szóban
forgó ábra kitöltése helyett.

Az (1) bekezdésben biztosított eltérés nem érinti a 4. cikk (1),
(2) és (3) bekezdésében említett kibocsátó szervek által a lófélék
azonosítására megállapított szabályokat.

7. cikk
Egyes szabadon vagy félszabad körülmények között élő
lófélék azonosításától való eltérés
(1)
Az 5. cikk (1), (3) és (5) bekezdésétől eltérve az illetékes
hatóság dönthet úgy, hogy az egyes körzetekben – beleértve a
természetvédelmi területeket is – szabadon vagy félszabad körülmények között élő lófélékből álló, a szóban forgó hatóság által
meghatározandó populációkat csak abban az esetben azonosítják az 5. cikkel összhangban, ha a lóféléket elszállítják az
említett körzetekből vagy házi használatba állítják.

(2)
Az (1) bekezdésben előírt eltérést igénybe venni kívánó
tagállamok értesítik a Bizottságot a populációról és az érintett
körzetekről:

Az első albekezdéstől eltérően a tagállamok dönthetnek úgy,
hogy hat hónapra korlátozzák a lóféle azonosítására engedélyezett maximális időtartamot.

a) az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül, vagy

A második albekezdésben szereplő eltérést igénybe vevő tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

b) az említett eltérés igénybevétele előtt.

(7)
Az azonosító okmányban változatlanul kell hagyni a
szakaszok sorrendjét és számozását, kivéve az I. szakaszt,
melyet az azonosító okmány közepére kell tenni.

(8)
Nem szabad másolni vagy helyettesíteni az azonosító
okmányt, kivéve ha azt a 16. és 17. cikk előírja.

6. cikk

8. cikk
Az importált lófélék azonosítása
(1)
Az állattartónak, vagy ahol azt az állatot importáló
tagállam jogszabályai kifejezetten előírják, a tulajdonosnak a
2913/92/EK rendelet 4. cikke (16) bekezdésének a) pontjában
meghatározott vámeljárás lezárásának napjától számított 30
napon belül kérnie kell egy azonosító okmányt vagy a meglévő
azonosító okmánynak a megfelelő kibocsátó szerv adatbázisába
történő felvételét a 21. cikknek megfelelően, amennyiben:

Az azonosító okmány I. szakasza kitöltésétől való eltérés
Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, ha transzponder kerül beültetésre a 11. cikknek megfelelően, vagy ha egyedi, eltávolítha-

a) a lóféléket a Közösségbe importálják, vagy
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b) a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének i. pontjában meghatározott ideiglenes behozatal állandó belépéssé változik a szóban
forgó irányelv 19. cikkének iii. pontja szerint.

(2)
Ha az e cikk (1) bekezdésében említett lófélét olyan
okmányok kísérik, melyek nem felelnek meg az 5. cikk (1)
bekezdésének vagy hiányoznak belőlük az e rendeletnek megfelelően kért egyes információk, az állattartó vagy – ahol azt az
állatot importáló tagállam jogszabályai kifejezetten előírják – a
tulajdonos kérésére a kibocsátó hatóság:

a) az 5. cikk követelményeinek való megfelelés céljából kitölti
az okmányokat, valamint

b) felveszi az adatbázisba az adott lóféle részletes azonosítási
adatait és a kiegészítő információkat a 21. cikknek megfelelően.

(3)
Ha az e cikk (1) bekezdésében említett lófélét kísérő
okmányokat nem lehet módosítani az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés
céljából, azok nem tekinthetők az e rendeletnek megfelelő
azonosításra alkalmasnak.

Amennyiben a kibocsátó szervnek átadják az (1) bekezdésben
említett okmányokat vagy az érvényteleníti az okmányokat, ezt
nyilván kell tartani a 21. cikkben említett adatbázisban, és a
lóféléket az 5. cikknek megfelelően kell azonosítani.
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állaton van-e korábbi azonosításra utaló jel vagy jelzés, valamint
a 10. cikkben szereplő intézkedések alkalmazása.

10. cikk
A lófélék korábbi aktív jelölésének kimutatását célzó
intézkedések
(1)
A 9. cikkben említett intézkedések legalább az alábbiak
kimutatását célzó intézkedéseket tartalmazzák:

a) bármely, korábban beültetett transzponder, az ISO 11785
szabványnak megfelelő leolvasó készülék használatával,
mely képes HDX és FDX-B transzponderek olvasására legalább akkor, ha a leolvasó közvetlen kapcsolatban van a testfelülettel azon a helyen, ahová a transzpondert általában
beültetik;

b) bármely klinikai jel, mely arra utal, hogy a korábban beültetett transzpondert sebészeti beavatkozás útján eltávolították;

c) az állaton a 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint
feltüntetett bármely egyéb alternatív jel.

(2)
Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő intézkedések
korábban beültetett transzponder vagy a 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint alkalmazott bármely egyéb alternatív jel
meglétét mutatják ki, a kibocsátó szerv a következő intézkedéseket hozza:

III. FEJEZET
AZ AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK KIADÁSÁT ÉS A
TRANSZPONDEREK FELSZERELÉSÉT MEGELŐZŐ
ELLENŐRZÉSEK

a) a Közösségben született lófélék esetében a 16. vagy 17. cikkel
összhangban másodlatot kell kiadnia az azonosító
okmányról vagy helyettesítenie kell azt;

9. cikk
A lófélékre vonatkozó egységes azonosító okmányok
ellenőrzése
Egy azonosító okmány kiadását megelőzően a kibocsátó
szervnek vagy a nevében eljáró személynek megfelelő intézkedéseket kell hoznia:

a) annak ellenőrzése céljából, hogy kiadtak-e már ilyen azonosító okmányt az érintett lóféle esetében;

b) annak megelőzésére, hogy egy adott lóféle esetében csalárd
módon több azonosító okmányt adjanak ki.

Az említett intézkedéseknek legalább a következőkre kell kiterjedniük: a rendelkezésre álló, megfelelő okmányok és elektronikus bejegyzések tanulmányozása, annak ellenőrzése, hogy az

b) importált lófélék esetében a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell eljárnia.

(3)
Amennyiben az (1) bekezdés b) pontjában szereplő intézkedések egy korábban beültetett transzponder meglétét mutatják
ki, vagy az (1) bekezdés c) pontjában szereplő intézkedések
bármely egyéb alternatív jel meglétét mutatják ki, a kibocsátó
szerv ezt az információt megfelelő módon feltünteti az azonosító okmány A. részében és az annak I. szakasza B. részében
található ábrán.

(4)
Amennyiben megerősítést nyer, hogy az e cikk (3) bekezdésében említett transzpondernek vagy alternatív jelnek a
Közösségben született valamely lóféléből való eltávolítását nem
dokumentálták, a 4. cikk (1) vagy (3) bekezdésében említett
kibocsátó szerv helyettesítő azonosító okmányt ad ki a
17. cikknek megfelelően.
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11. cikk
Az azonosítás ellenőrzésének elektronikus módszerei
(1)
A kibocsátó szervnek biztosítania kell, hogy az első
azonosításkor a lófélét aktív jelöléssel lássák el transzponder
beültetésével.

A tagállamok meghatározzák az első albekezdésben említett
beavatkozáshoz szükséges minimumkövetelményeket vagy kijelölik az ilyen műveletek végzésével megbízott személyt vagy
foglalkozási kört.

(2)
A transzpondert parenterálisan kell beültetni, aszeptikus
körülmények között, a fejtető és a mar közé, a nyak hosszának
közepén, a sörényél alá.

Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti, hogy a transzpordert a lóféle nyakának más részére ültessék be, feltéve hogy ez
az alternatív beültetés nem veszélyezteti az állat jóllétét és nem
növeli a transzponder elmozdulásának kockázatát az első albekezdésben említett módszerhez képest.

(3)
Amennyiben a transzpondert az (1) és (2) bekezdésnek
megfelelően ültetik be, a kibocsátó szerv a következő információkat veszi fel az azonosító okmányba:

a) az I. szakasz A. részének 5. pontjába a beültetést követően a
transzponder által továbbított és a leolvasó által jelzett
kódnak legalább az utolsó 15 számát, emellett – adott
esetben – egy öntapadós címkét, melyen szerepel a transzponder által továbbított, legalább az utolsó 15 számból álló
vonalkód vagy a vonalkód fényképmásolata;
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(5)
Amennyiben a tagállamok szabályokat állapítanak meg –
a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett szabványoknak
megfelelően – annak biztosítására, hogy az adott tagállam illetékes hatóságai által a 92/353/EGK határozattal összhangban
jóváhagyott, a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett
kibocsátó szervek által beültetett transzponderek útján jelzett
számok egyediek legyenek, a szóban forgó szabályokat az állattartó, vagy – ahol azt az állat születési helye szerinti tagállam
jogszabályai kifejezetten előírják – a tulajdonos kérésére az e
rendeletnek megfelelő azonosítást végző valamely másik
tagállam vagy harmadik ország kibocsátó szerve által meghatározott azonosító rendszer veszélyeztetése nélkül kell alkalmazni.

12. cikk
Az azonosítás ellenőrzésének alternatív módszerei
(1)
A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a lófélék olyan megfelelő alternatív módszerekkel –
beleértve a jeleket is – történő azonosítását, melyek önmagukban vagy kombinálva olyan egyenértékű tudományos biztosítékokat nyújtanak, melyek biztosítják, hogy ellenőrizni
lehessen a lóféle azonosságát, és melyek hatékonyan megelőzik
az azonosító okmányok dupla kiadását (a továbbiakban: alternatív módszer).

A kibocsátó hatóság biztosítja, hogy addig ne adjanak ki azonosító okmányt egy lófélére, amíg fel nem veszik az azonosító
okmány I. szakasza A. részének 6. vagy 7. pontjába az első
albekezdésben említett alternatív módszert, illetve azt nem
rögzítik az adatbázisban a 21. cikk (1) bekezdése f) pontjának
megfelelően.

(2)
Amennyiben alternatív módszert alkalmaznak, az állattartó biztosítja az azonosításra vonatkozó információhoz való
hozzáférést szolgáló eszközöket vagy – adott esetben – vállalja
az állat azonosításának ellenőrzéséhez kapcsolódó költségeket.

b) az I. szakasz A. részének 11. pontjába az (1) bekezdésben
említett azon személy aláírását és pecsétjét, aki az azonosítást végezte és a transzpondert beültette;
(3)
c) az I. szakasz B. részének ábráján a 12. vagy 13. pontba –
attól függően, hogy melyik oldalra ültették be a transzpordert – azt a helyet, ahová a lófélébe beültették a transzpondert.

(4)
Az e cikk (3) bekezdésének a) pontjától eltérve, ha a
26. cikk (2) bekezdésében előírt intézkedéseket korábban beültetett olyan transzponderrel megjelölt lóféle esetében hajtották
végre, mely nem felel meg a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szabványoknak, az azonosító okmány I.
szakasza A. részének 5. pontjában fel kell tüntetni a gyártó
vagy a leolvasórendszer nevét.

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) ne az alternatív módszereket használják az e rendelettel összhangban azonosított lófélék túlnyomó többsége esetében
mint a lófélék azonosításának ellenőrzésére szolgáló kizárólagos eszközt, valamint

b) a tenyésztésre és termelésre szánt lovak esetében alkalmazott
látható jelek ne legyenek összetéveszthetők azokkal a
jelekkel, melyeket a törzskönyvezett lófélék esetében tartanak
fenn területükön.
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(4)
Az (1) bekezdésben említett eltérést igénybe venni kívánó
tagállamok hozzáférhetővé teszik ezen információkat egy
weblapon a Bizottság, más tagállamok és a nyilvánosság
számára.

Eltérés az egyszerűsített azonosító okmánnyal vagy anélkül
történő egyes mozgások és szállítás esetében

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó
információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan
honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat
biztosít nemzeti honlapjához.

(1)
A 13. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság
engedélyezheti a szóban forgó bekezdésben említett lófélék
ugyanazon tagállamon belüli, azonosító okmány nélküli
mozgását vagy szállítását, feltéve hogy az állatokat az azonosító
okmányt kiállító szerv által kiadott és a II. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó „intelligens kártya” kíséri.

IV. FEJEZET
A LÓFÉLÉK MOZGÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

13. cikk

14. cikk

(2)
Az e cikk (1) bekezdésében említett eltérést igénybe vevő
tagállamok eltéréseket biztosíthatnak egymás számára a 13. cikk
(1) bekezdésében említett lóféléknek a tagállamok saját területén
belül történő mozgására vagy szállítására vonatkozóan.

Törzskönyvezett, valamint tenyésztésre és termelésre
szánt lófélék mozgása és szállítása
(1)
Az azonosító okmány mindenkor elkíséri a törzskönyvezett, valamint a tenyésztésre és termelésre szánt lóféléket.

(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve az azonosító okmánynak nem
kell elkísérnie a szóban forgó bekezdésben említett lóféléket
abban az esetben, ha:

a) azokat istállóban tartják vagy legeltetik, és az állattartó késedelem nélkül be tudja mutatni az azonosító okmányt;

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon szándékukról,
hogy biztosítani kívánnák-e a szóban forgó eltérést.

(3)
A kibocsátó szerv ideiglenes okmányt ad ki, mely tartalmazza legalább az életszámra való a hivatkozást, valamint adott
esetben a transzponder kódját, lehetővé téve legfeljebb 45 napra
korlátozott időtartamon belül a lóféle ugyanazon tagállamon
belüli mozgását vagy szállítását, mely időtartamon belül az
azonosító okmányt átadják a kibocsátó szervnek vagy az illetékes hatóságnak az azonosításra vonatkozó részletek frissítése
céljából.

b) azokat ideiglenesen lábon szállították:

i. a tagállamon belüli gazdaság közelében találhatók, és így
az azonosító okmányt három órán belül be lehet mutatni,
vagy

ii. a lófélék vándorlegeltetése alatt a nyári legelőkre, illetve a
nyári legelőkről; az azonosító okmány az indulási gazdaságban mutatható be;

c) nincsenek elválasztva és kísérik az anyaállatukat vagy a
nevelőkancát;

(4)
Amennyiben a lófélét a a (3) bekezdésben említett időtartamon belül egy másik tagállamba vagy azon keresztül egy
harmadik országba szállítják, az állatot az ideiglenes okmányon
kívül állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie a
90/426/EGK irányelv C. mellékletének megfelelően, függetlenül
nyilvántartási státuszától. Ha az állatot nem látják el transzponderrel vagy e rendelet 12. cikkével összhangban nem azonosítják alternatív módszerrel, az említett egészségügyi bizonyítványt az azonosító okmány I. szakasza szerinti leírással kell
kiegészíteni.

15. cikk
A vágásra szánt lófélék mozgása és szállítása

d) lovasversenyre vagy eseményre készítik fel őket vagy ehhez
kapcsolódó teszten vesznek részt, ami miatt el kell hagyniuk
a verseny vagy esemény helyszínét;

e) azok mozgására vagy szállítására magával a lófélével kapcsolatos vészhelyzetben, vagy a 2003/85/EK irányelv 14. cikke
(1) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül a
tartás helyszíne szerinti gazdasággal kapcsolatos vészhelyzetben kerül sor.

(1)
Az 5. cikk (1) bekezdésének vagy a 8. cikknek megfelelően kiadott azonosító okmány elkíséri a vágásra szánt lóféléket a vágóhídra való mozgatásuk vagy szállításuk során.

(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy azt a vágásra szánt lófélét, melyet nem azonosítottak
az 5. cikknek megfelelően, a születés helye szerinti gazdaságból
közvetlenül az ugyanabban a tagállamban található vágóhídra
szállítsák, feltéve hogy:
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a) a lóféle 12 hónapnál fiatalabb és láthatók az oldalsó metszőtejfog fogkupái;

fogyasztásra való vágásra szánt” státuszát gyógyszeres kezelés
nem veszélyeztette.

b) megszakítás nélküli a nyomon követés a születés helye
szerinti gazdaságtól a vágóhídig;

Ebből a célból az illetékes hatóság bejegyzi a 6 hónapos felfüggesztés kezdőnapját az azonosító okmány másodlata IX.
szakasza III. részének első oszlopába, és kitölti a harmadik
oszlopot.

c) a vágóhídra történő szállítás közben a lóféle egyedileg
azonosítható a 11. vagy 12. cikkel összhangban;

d) a szállítmányt a 853/2004/EK rendelet II. melléklete III.
szakaszának megfelelően az élelmiszerláncra vonatkozó
információk kísérik, melyek magukban foglalják az e
bekezdés c) pontjában említett egyedi azonosításra való
hivatkozást.

(3)
A 19. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja nem
alkalmazandó abban az esetben, ha a vágásra szánt lófélék
mozgása vagy szállítása e cikk (2) bekezdésének megfelelően
történik.

(3)
Amennyiben az elveszett eredeti azonosító okmányt a
4. cikk (2) bekezdésében említett kibocsátó szerv egy harmadik
országban adta ki, az azonosító okmány másodlatát az eredeti
kibocsátó szervnek kell kiadnia és a másodlatot el kell juttatni
az állattartóhoz vagy ahol azt annak a tagállamnak a jogszabályai kifejezetten előírják, melyben az állat található, a tulajdonoshoz, az adott tagállam kibocsátó szervén vagy illetékes hatóságán keresztül.

Ilyen esetekben az állatot az azonosító okmány másodlata IX.
szakaszának II. részében nem emberi fogyasztásra való vágásra
szánt lóféleként kell besorolni és a 21. cikk (1) bekezdésének
első albekezdésében említett bejegyzést ennek megfelelően kell
elfogadni.

V. FEJEZET
AZ AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK MÁSODLATAI,
HELYETTESÍTÉSE ÉS FELFÜGGESZTÉSE

16. cikk
Az azonosító okmányok másodlatai
(1)
Ha elvész az eredeti azonosító okmány, de a lóféle
azonossága megállapítható a transzponder által kibocsátott
kód, vagy pedig az alternatív módszer alapján, és rendelkezésre
áll tulajdonosi nyilatkozat, a 4. cikk (1) bekezdésében említett
kibocsátó szerv kibocsátja az azonosító okmány másodlatát, az
egyedi életszámra való hivatkozással együtt, és a dokumentumon egyértelműen feltünteti, hogy másodlatról van szó (a
továbbiakban: azonosító okmány másodlata).

Ilyen esetekben az állatot az azonosító okmány másodlata II.
részének IX. szakaszában nem emberi fogyasztásra való vágásra
szánt lóféleként sorolják be.

A kiadott azonosítóokmány- másodlatra vonatkozó részleteket
és a lófélének a másodlat IX. szakaszába történő besorolását az
életszámra való hivatkozással kell felvenni a 21. cikkben említett adatbázisba.

(2)
Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy hat hónapra felfüggeszti a
lóféle azon státuszát, miszerint az állatot emberi fogyasztásra
való vágásra szánták, amennyiben az állattartó az azonosító
okmány elvesztésének bejelentésétől számított 30 napon belül
kielégítő módon bizonyítani tudja, hogy a lóféle „emberi

Mindazonáltal az azonosító okmány másodlatát kiadhatja a
4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, a szóban forgó
fajhoz tartozó lóféléket törzskönyvező kibocsátó szerv, vagy a
4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, a lóféle tartózkodási helye szerinti tagállamban e célból lóféléket törzskönyvező kibocsátó szerv, amennyiben a harmadik ország eredeti
kibocsátó szerve ebbe beleegyezik.

(4)
Amennyiben az elveszett eredeti azonosító okmányt egy
már nem létező kibocsátó szerv adta ki, az azonosító okmány
másodlatát az (1) bekezdésnek megfelelően azon tagállam kibocsátó szervének kell kiadnia, melyben a lóféle található.

17. cikk
Helyettesítő azonosító okmány
Ha elvész az eredeti azonosító okmány, és nem állapítható meg
a lóféle azonossága, annak a tagállamnak a 4. cikk (3) bekezdésben említett kibocsátó szerve, melyben a lóféle található,
helyettesítő azonosító okmányt (a továbbiakban: helyettesítő
azonosító okmány) ad ki, melyen egyértelműen fel kell tüntetni,
hogy az eredeti helyettesítéséről van szó, és mely megfelel az
5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

Ilyen esetekben az állatot a helyettesítő azonosító okmány IX.
szakaszának II. részében nem emberi fogyasztásra való vágásra
szánt lóféleként sorolják be.
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A kiadott helyettesítő azonosító okmányra vonatkozó részleteket, valamint a lóféle törzskönyvezési státuszát és a szóban
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21. cikkben említett adatbázisba.
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(2)
Az alábbiaknak vagy az alábbiak felügyeletével kell végrehajtani az (1) bekezdésben szereplő intézkedéseket:

a) a hatósági állatorvos:
18. cikk
A szállítási célú azonosító okmányok felfüggesztése
A hatósági állatorvos felfüggeszti a szállítási célú azonosító
okmány érvényességét azáltal, hogy megfelelő bejegyzést tesz
az okmány VIII. szakaszába, amennyiben a lófélét olyan gazdaságban tartják, illetve olyan gazdaságból származik:

a) melyre a 90/426/EGK irányelv 4. cikkének (5) bekezdésében
említett tiltó rendelkezés vonatkozik, vagy

b) mely afrikai lópestistől nem mentes tagállamban, illetve
annak részében található.

VI. FEJEZET
A LÓFÉLÉK ELHULLÁSA, AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA VALÓ
VÁGÁSRA SZÁNT LÓFÉLÉK ÉS A GYÓGYSZERES KEZELÉSI
NYILVÁNTARTÁS

i. járványvédelmi célból történő levágás vagy leölés esetén, a
90/426/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének i. pontjával összhangban, vagy

ii. a levágást követően, összhangban a 90/426/EGK irányelv
7. cikkének (3) bekezdésével, vagy

b) az 1774/2002/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének i. pontjában meghatározott illetékes hatóság, a tetem megsemmisítése vagy feldolgozása esetén, a szóban forgó rendelet 4.
vagy 5. cikkével összhangban.

(3)
Ha az (1) bekezdés a) pontjában előírtakkal ellentétben
nem lehet kivenni a transzpondert egy emberi fogyasztásra levágott lóféléből, a hatósági állatorvos emberi fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánítja a transzpondert tartalmazó húst vagy a
hús egy részét, a 854/2004/EK rendelet I. melléklete II. szakasza
V. fejezete (1) bekezdésének n) pontja értelmében.

19. cikk
A lófélék levágása és elhullása
(1)
A lóféle levágása vagy elhullása esetén a következő intézkedéseket kell hozni:

a) védeni kell a transzpondert a későbbi csalárd módon történő
felhasználástól kiemelése, megsemmisítése vagy helyszíni
eltávolítása által;

(4)
Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve és a kibocsátó szerv
által az azonosító okmányon feltüntetett szabályok sérelme
nélkül a tagállamok alkalmazhatnak olyan eljárásokat, melyek
során visszajuttatják az érvénytelenített okmányt a kibocsátó
szervnek.

(5)
Az e cikkben nem említett lófélék elhullása vagy elvesztése esetén az állattartónak az ezen események bekövetkeztét
követő 30 napon belül vissza kell juttatnia az azonosító
okmányt a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett,
megfelelő kibocsátó szervhez.

b) érvénytelennek kell nyilvánítani az azonosító okmányt, legalább azáltal, hogy az első oldalra rápecsételik az „érvénytelen” szót;
20. cikk

c) közvetlenül vagy a 23. cikk (4) bekezdésében említett
kapcsolattartón keresztül el kell juttatni a kibocsátó szervhez
egy igazolást, hivatkozva a lóféle életszámára, és jelezve,
hogy a lófélét levágták, elpusztították vagy elpusztult,
továbbá a lóféle elhullásának időpontját,valamint

d) meg kell semmisíteni az érvénytelenített azonosító okmányt.

Az emberi fogyasztásra való vágásra szánt lófélék és a
gyógyszeres kezelési nyilvántartás
(1)
Egy lófélét emberi fogyasztásra való vágásra szántnak kell
tekinteni, hacsak nem nyilvánítják az azonosító okmány IX.
szakaszának II. részében az állatot visszavonhatatlanul nem a
szóban forgó célra szántnak, az alábbiak aláírásával:

a) az állattartó vagy tulajdonos saját mérlegelése alapján, vagy
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b) az állattartó és az illetékes állatorvos, a 2001/82/EK irányelv
10. cikkének (2) bekezdésével összhangban eljárva.
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legalább a következő információkat jegyzi be adatbázisába a
lófélére vonatkozóan:
a) az életszám;

(2)
A 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével
összhangban bárminemű kezelést vagy az említett irányelv
6. cikkének (3) bekezdésével összhangban engedélyezett gyógyászati készítménnyel történő kezelést megelőzően az illetékes
állatorvos megállapítja a lóféle státuszát, vagyis hogy az állatot
emberi fogyasztásra való vágásra szánták (ez az alapértelmezett
eset), vagy nem szánják emberi fogyasztásra való vágásra, az
azonosító okmány IX. szakaszának II. részében említetteknek
megfelelően.

b) faj;
c) nem;
d) szín;
e) a születés dátuma (év, hónap, nap);

(3)
Amennyiben egy emberi fogyasztásra való vágásra szánt
lóféle e cikk (2) bekezdésében említett kezelése nem engedélyezett, az illetékes állatorvos biztosítja, hogy az érintett lófélét a
2001/82/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében szereplő
eltérésnek megfelelően visszavonhatatlanul nem emberi fogyasztásra való vágásra szántnak nyilvánítsák:

f)

adott esetben a transzponder által továbbított kódnak legalább az utolsó 15 száma, a 2. cikk (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott szabványnak meg nem felelő
rádiófrekvenciás azonosító készülékkel továbbított kód a
szükséges leolvasórendszerre vonatkozó adatokkal együtt,
illetve az alternatív módszer;

g) a születés helye szerinti ország;
a) az azonosító okmány IX. szakasza II. részének kitöltésével és
aláírásával, valamint

h) az azonosító okmány kiállításának és módosításának napja;
i)

azon személy neve és címe, aki számára kiállították az
azonosító okmányt;

j)

a „törzskönyvezett lóféle” vagy „tenyésztésre és termelésre
szánt lóféle” státusz;

b) az azonosító okmány IX. szakasza III. részének érvénytelenítésével.

(4)
Ha egy lófélét a 2001/82/EK irányelv 10. cikkének (3)
bekezdésében szereplő feltételek szerint kell kezelni, az illetékes
állatorvos bejegyzi az azonosító okmány IX. szakaszának III.
részébe az 1950/2006/EK rendeletben felsorolt lófélék kezeléséhez nélkülözhetetlen anyagokat tartalmazó gyógyászati készítményekre vonatkozó, szükséges részletes adatokat.

Az illetékes állatorvos bejegyzi a felírt gyógyászati készítmény
alkalmazásának utolsó napját és a 2001/82/EK irányelv
11. cikkének (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az állattartót, hogy mikor jár le az említett irányelv 10. cikkének (3)
bekezdése szerint megállapított várakozási idő.

VII. FEJEZET

k) az állat neve (születési név és adott esetben a kereskedelmi
név);
l)

az állat „nem emberi fogyasztásra való vágásra szánt” ismert
státusza;

m) az azonosítóokmány-másodlatra és a helyettesítő azonosító
okmányra vonatkozó információk a 16. és 17. cikk szerint;
n) az állat elhullásának bejelentett időpontja
(2)
A kibocsátó szerv az e cikk (1) bekezdésében említett
információkat legalább 35 évig vagy legalább a lóféle a
19. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint bejelentett elhullását
követő két évig megőrzi adatbázisában.

BEJEGYZÉSEK ÉS SZANKCIÓK

21. cikk
Adatbázis
(1)
Az azonosító okmány kiadásakor vagy korábban kiadott
azonosító okmányok nyilvántartásba vételekor a kibocsátó szerv

(3)
Közvetlenül az e cikk (1) bekezdésében említett információk bejegyzését követően a kibocsátó szerv továbbítja a szóban
forgó bekezdés a)–f) és n) pontjában szereplő információkat a
lóféle születési helye szerinti tagállam központi adatbázisába,
amennyiben sor került ilyen adatbázis létrehozására a
23. cikknek megfelelően.

2008.6.7.
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22. cikk
A kibocsátó szervek adatbázisai kódjának közlése
A tagállamok egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára a kibocsátó szervek nevét,
címét – beleértve a kapcsolattartó adatait –, valamint az adatbázisok hatszámjegyű UELN-kompatibilis azonosító kódját.

L 149/17

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó
információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan
honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat
biztosít nemzeti honlapjához.

24. cikk
Szankciók
Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó
információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan
honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat
biztosít nemzeti honlapjához.

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértéséért alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik az
összes szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására.
A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

23. cikk
A központi adatbázisok, a közöttük megvalósuló
együttműködés és a kapcsolattartók
(1)
Egy tagállam határozhat úgy, hogy a területén született
vagy azonosított lófélékre vonatkozó, a 21. cikkben említett
információkat felveszi a kibocsátó szerv központi adatbázisba,
illetve hogy a kibocsátó szerv adatbázisa összeköttetésben
legyen a központi adatbázissal (a továbbiakban: központi adatbázis).

A tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb 2009. június 30-ig
tájékoztatják a Bizottságot. Minden további vonatkozó módosítást haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

VIII. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk
(2)
A tagállamoknak együtt kell működniük központi adatbázisaik működtetésében, a 89/608/EGK irányelvvel összhangban.

(3)
A tagállamok egy weblapon hozzáférhetővé teszik más
tagállamok és a nyilvánosság számára központi adatbázisuk
nevét, címét, valamint hatjegyű UELN-kompatibilis azonosító
kódját.

Annak céljából, hogy segítse a tagállamokat a szóban forgó
információk hozzáférhetővé tételében, a Bizottság olyan
honlapot készít, melyen belül minden tagállam elérési útvonalat
biztosít nemzeti honlapjához.

(4)
A tagállamok kijelölnek egy kapcsolattartót, akihez a
19. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett igazolás beérkezik, és aki az igazolást a tagállamok területén jóváhagyott
kibocsátó szervek számára továbbítja.

A kapcsolattartó lehet a 882/2004/EK rendelet 35. cikkében
említett összekötő szerv.

Hozzáférhetővé kell tenni egy weblapon más tagállamok és a
nyilvánosság számára a központi adatbázisba felvehető, a
kapcsolattartóra vonatkozó részleteket.

Hatályon kívül helyezés
A 93/623/EGK és a 2000/68/EK határozat 2009. július 1-jétől
hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozások az e
rendeletre való hivatkozásnak minősülnek.

26. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
A legkésőbb 2009. június 30-ig született és a
93/623/EGK vagy a 2000/68/EK határozatnak megfelelően
azonosított lóféléket úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően azonosították.

A szóban forgó lófélékre vonatkozó azonosító okmányokat
legkésőbb 2009. december 31-ig nyilvántartásba kell venni e
rendelet 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(2)
A legkésőbb 2009. június 30-ig született, de a
93/623/EGK vagy a 2000/68/EK határozatnak megfelelően
nem azonosított lóféléket legkésőbb 2009. december 31-ig
azonosítani kell e rendelettel összhangban.
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27. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET
A LÓFÉLÉK AZONOSÍTÓ OKMÁNYA
ÚTLEVÉL
Általános – Utasítások
Ezen utasítások a felhasználót hivatottak segíteni és nem akadályozzák a 504/2008/EK rendeletben megállapított szabályok alkalmazását.

I. Az útlevélnek tartalmaznia kell a használatához szükséges valamennyi utasítást és a kibocsátó szervre vonatkozó
részleteket franciául, angolul és a kibocsátó szerv székhelye szerinti tagállam vagy ország egyik hivatalos nyelvén.

II. Az útlevélen feltüntetett adatok
A. Az útlevélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. I. és II. szakasz – Azonosítás
Az illetékes hatóságnak kell azonosítania a lóféléket. Az azonosítószámnak egyértelműen azonosítania kell az
állatot, illetve az azonosító okmányt kiadó szervet, és UELN-kompatibilisnak kell lennie.

Az I. szakasz 5) pontjában fel kell tüntetni a transzponder-kód legalább 15 számjegyét.

Törzskönyvezett lófélék esetében az útlevél tartalmazza a származási bizonyítványt és a méneskönyv azon
osztályát, melybe az állatot felvették, az útlevelet kiállító, jóváhagyott tenyésztő szövetség szabályaival összhangban.
2. III. szakasz – Tulajdonos
A kibocsátó szerv kérésére meg kell adni a tulajdonos vagy ügynöke/képviselője nevét.
3. IV. szakasz – Az azonosság-ellenőrzések nyilvántartása
Amennyiben a jogszabályok és előírások azt megkívánják, az illetékes hatóságnak fel kell jegyeznie a lóféle
azonosságának megállapítása céljából végzett ellenőrzéseket.
4. V. és VI. szakasz – Vakcinázási nyilvántartás
Minden vakcinázást fel kell jegyezni az V. (csak lóinfluenza elleni vakcinázás) és a VI. (minden egyéb vakcinázás)
szakaszban. Ezen információ megjelenhet címkézés formájában.
5. VII. szakasz – Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok
A fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményeit fel kell jegyezni.
6. VIII. szakasz – A szállítási célú okmány érvényessége
Az okmány érvénytelenítése/újraérvényesítése a 90/426/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint és a
bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek listája
7. IX. szakasz – Az állatgyógyászati készítmények alkalmazása
E szakasz I., II. vagy III. részét az e szakaszban előírt utasítások szerint megfelelően ki kell tölteni.

B. Az útlevél az alábbi adatokat tartalmazhatja:
X. szakasz – Egészségügyi alapkövetelmények
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I. SZAKASZ
A. rész – Azonosításra vonatkozó részletek

2008.6.7.
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Megjegyzés a kibocsátó szerv számára [nem kell kinyomtatni az azonosító okmányban]: Kis eltérés engedélyezhető ezen ábra diagramjától, ha az használatos volt e rendelet hatálybalépése előtt.

B. rész – Ábra

I. SZAKASZ

2008.6.7.
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II. SZAKASZ
Certificat d'origine
Certificate of Origin
Származási bizonyítvány

2008.6.7.

Signature du propriétaire
Signature of owner
A tulajdonos aláírása

Cachet de l'organisation,
association ou service officiel
et signature
Organization, association or
official agency stamp and
signature
A szervezet, egyesület vagy
hivatalos ügynökség
bélyegzője és aláírása

4. When the Fédération équestre internationale approves the
leasing of a horse by a national equestrian federation, the
details of these transactions must be recorded by the
national equestrian federation concerned.

3. If there is more than one owner or the horse is owned by a
company, then the name of the individual responsible for
the horse must be entered in the passport together with his
nationality. If the owners are of different nationalities, they
have to determine the nationality of the horse.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megjegyzés a kibocsátó szerv számára [nem kell kinyomtatni az azonosító okmányban]: Az e szakasz 1)–4) pontjában szereplő szöveget vagy annak részeit csak akkor kell kinyomtatni, ha azok megfelelnek a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c)
pontjában említett szervezetek szabályainak.

Nationalité du propriétaire
Nationality of owner
A tulajdonos állampolgársága

4. Amennyiben a „Fédération équestre internationale” jóváhagyja
egy ló valamely nemzeti lovasszövetség általi lízingjét, e
műveletek részleteit a nemzeti lovasszövetségnek kell nyilvántartania.

4. Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la
location d'un cheval par une Fédération équestre nationale,
les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la
Fédération équestre nationale intéressée.

Adresse du propriétaire
Address of owner
A tulajdonos címe

3. Amennyiben egynél több tulajdonos van vagy a ló tulajdonosa egy vállalat, abban az esetben a lóért felelős egyén nevét
és állampolgárságát kell feltüntetni az útlevélben. Ha a tulajdonosok különböző állampolgárságúak, meg kell határozniuk
a ló nemzeti hovatartozását.

3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une
société, le nom de la personne responsable pour le cheval
doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si
les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent
préciser la nationalité du cheval.

Nom du propriétaire
Name of owner
A tulajdonos neve

2. Amennyiben változik a tulajdonos, az útlevelet azonnal be
kell mutatni a kibocsátó szervezetnek, egyesületnek vagy
hivatalos ügynökségnek, megadva az új tulajdonos nevét és
címét, hogy a kibocsátó az újbóli nyilvántartásba vételt követően továbbíthassa az útlevelet az új tulajdonosnak.

2. En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être
immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association
ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du
nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

HU

Date d'enregistrement par
l'organisation, l'association ou
le service officiel
Date of registration, by the
organisation, association, or
official agency
A szervezet, egyesület vagy
hivatalos ügynökség általi
nyilvántartásba vétel dátuma

1. For competition purposes under the auspices of the
Fédération équestre internationale the nationality of the
horse is that of its owner.

1. A „Fédération équestre internationale” égisze alatti versenyeket illetően a ló nemzeti hovatartozása megegyezik a
tulajdonosáéval.

1. Pour les compétitions sous compétence de la Fédération
équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de
son propriétaire.

2. On change of ownership the passport must immediately be
lodged with the issuing organization, association or official
agency, giving the name and address of the new owner, for
re-registration and forwarding to the new owner.

Details of ownership

A tulajdonosra vonatkozó adatok

Détails de droit de propriété

[Kizárólag abban az esetben töltendő ki, ha ezt a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c) pontjában említett szervezetek szabályai előírják, az említett szabályoknak megfelelően]

III. SZAKASZ
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Date
Date
Dátum

Ville et pays
Town and country
Város és ország

The identity of the equine animal must be checked each time
this is required by rules and regulations and certified that it
conforms to the description given in Section I of the passport.

Control of identification of the horse described in the
passport

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité
Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification
Az azonosságot igazoló személy aláírása, neve (nyomtatott nagybetűvel) és beosztása

Minden esetben, ha azt a szabályok és előírások megkövetelik,
ellenőrizni kell a lóféle azonosságát és igazolni kell, hogy
megfelel az útlevél I. szakaszában szereplő leírásnak.

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois
et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la
section I du passeport.
Motif du contrôle (concours,
certificat sanitaire, etc.)
Reason for check (event,
health certificate, etc.)
Az ellenőrzés indoka
(esemény, állategészségügyi
bizonyítvány stb.)

Az útlevélben leírt ló azonosságának ellenőrzése

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

IV. SZAKASZ
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Pays
Country
Ország
Nom
Name
Név

Numéro du lot
Batch number
Tételszám

Maladie(s)
Disease(s)
Betegség(ek)

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Details of every vaccination which the horse/equine animal
undergoes must be entered clearly and in detail, and certified
with the name and signature of veterinarian.

Vaccination record

Equine influenza only
or
equine influenza using combined vaccines

Nom en capitales et signature du vétérinaire
Name (in capital letters) and signature of veterinarian
Az állatorvos neve (nyomtatott nagybetűvel) és aláírása

A ló/lóféle összes vakcinázásának részleteit egyértelműen, részletesen kell feltüntetni, és az állatorvos nevével és aláírásával kell
hitelesíteni.

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée
dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et
la signature du vétérinaire.

Lieu
Place
Hely

Vakcinázási nyilvántartás

Enregistrement des vaccinations

Date
Date
Dátum

Csak lóinfluenza
vagy
kombinált vakcinákat használó lóinfluenza

Grippe équine seulement
ou
Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

V. SZAKASZ

2008.6.7.
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Pays
Country
Ország
Nom
Name
Név

Numéro du lot
Batch number
Tételszám

Maladie(s)
Disease(s)
Betegség(ek)

Vaccin/Vaccine/Vakcina

Details of every vaccination which the equine animal undergoes
must be entered clearly and in detail, and certified with the
name and signature of veterinarian.

Vaccination record

Diseases other than equine influenza

Nom en capitales et signature du vétérinaire
Name (in capital letters) and signature of veterinarian
Az állatorvos neve (nyomtatott nagybetűvel) és aláírása

A lóféle összes vakcinázásának részleteit egyértelműen, részletesen kell feltüntetni, és az állatorvos nevével és aláírásával kell
hitelesíteni.

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le
cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la
signature du vétérinaire.

Lieu
Place
Hely

Vakcinázási nyilvántartás

Enregistrement des vaccinations

Date
Date
Dátum

A lóinfluenzán kívüli betegségek

Maladies autres que la grippe équine

VI. SZAKASZ
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Date de prélèvement
Sampling date
A mintavétel napja

Nature de l’examen
Type of test
Vizsgálat típusa

Résultat de l’examen
Result of test
Vizsgálat eredménye

A valamely fertőző betegségre vonatkozóan az állatorvos vagy a
hatósági állatorvosi szolgálat által engedélyezett laboratórium
által végzett valamennyi vizsgálat eredményét egyértelműen és
részletesen fel kell jegyeznie a vizsgálatot előíró hatóság nevében
eljáró állatorvosnak.

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une
maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service
vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et
en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant
le contrôle.

Maladies transmissibles
concernées
Transmissible disease tested
for
Vizsgált fertőző betegség

Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

VII. SZAKASZ

Laboratoire officiel d’analyse
du prélèvement
Official laboratory to which
sample is sent
A hatósági laboratórium,
melynek a mintát küldték

Nom en capitales et signature
du vétérinaire
Name (in capital letters) and
signature of veterinarian
Az állatorvos neve
(nyomtatott nagybetűvel) és
aláírása

The result of every test carried out for a transmissible disease
by a veterinarian or a laboratory authorised by the official
veterinary service of the country must be entered clearly and
in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority
requesting the test.

Laboratory health test
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Lieu
Place
Hely
Validité suspendue
Validity suspended
Felfüggesztett érvényesség

Validité rétablie
Validity re-established
Érvényesség helyreállítva

Nom en capitales et signature
Maladie
du vétérinaire officiel
Disease
Name in capitals and signature
Betegség
of official veterinarian
[az alábbiak szerint beillesztett A hatósági állatorvos neve
szám]
nyomtatott nagybetűvel és
aláírása

6. Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — Fertőző kevésvérűség
7. Rage — rabies — Veszettség

2. Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — Hólyagos szájgyulladás

3. Dourine — dourine — Tenyészbénaság

4. Morve — glanders — Takonykór

8. Fièvre charbonneuse — anthrax — Lépfene

5. Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — Lovak fertőző agy- és gerincvelő-gyulladásai (valamennyi formája,
beleértve a VEE-t)

1. Peste équine — African horse sickness — Afrikai lópestis

HU

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ BETEGSÉGEK

Date
Date
Dátum

Validité du document
Validity of document
Az okmány érvényessége

A SZÁLLÍTÁSI CÉLÚ OKMÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE/ÚJRAÉRVÉNYESÍTÉSE
a 90/426/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelően

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES
in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

VIII. SZAKASZ

L 149/28
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2008.6.7.

Az állatgyógyászati készítmények alkalmazása

IX. SZAKASZ
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X. SZAKASZ
Exigences sanitaires de base
Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté
Basic health requirements
These requirements are not valid to enter the Community
Egészségügyi alapkövetelmények
E követelmények nem vezethetők be a Közösségben
Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:
I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:
Alulírott (1) tanúsítom, hogy az ezen útlevélben leírt lóféle megfelel az alábbi feltételeknek:
(a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;
it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;
a mai napon megvizsgálták, nem mutat betegségre utaló klinikai tünetet és szállításra alkalmas;
(b) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;
it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;
nem vágásra szánták egy fertőző betegség megszüntetésére irányuló nemzeti program keretében;
(c) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a
pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;
it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with
equidae on such a holding;
nem állategészügyi okokból korlátozások alatt álló gazdaságból származik és nem került kapcsolatba ilyen gazdaságból származó lófélékkel;
(d) à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15
jours précédant l'embarquement.
to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15
days prior to loading.
legjobb tudomásom szerint nem került kapcsolatba fertőző betegségben szenvedő lófélékkel a berakodást megelőző
15 napban.
LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE
PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL
THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL
VETERINARIAN
E BIZONYÍTVÁNY A HATÓSÁGI ÁLLATORVOS ALÁÍRÁSÁNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 10 NAPIG ÉRVÉNYES

(1) Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.
This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.
Ezt a dokumentumot a lóféle nemzetközi szállítása előtt 48 órával alá kell írni.
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Date
Date
Dátum

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Lieu
Place
Hely

Nom en capitales et
signature du
Pour des raisons épidémiologiques particulières, un
vétérinaire officiel
certificat sanitaire séparé accompagne le présent
Name in capital
passeport
letters and signature
For particular epidemiological reasons, a separate
of official veterinarian
health certificate accompanies this passport
A hatósági állatorvos
Különleges járványügyi okokból külön egészségügyi
neve nyomtatott
bizonyítvány kíséri ezt az útlevelet
nagybetűvel és
aláírása
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Igen/nem (a nem kívánt rész törlendő)

II. MELLÉKLET
Az „intelligens kártyán” tárolt információk
Az „intelligens kártyának” legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. Látható információk:
— a kibocsátó szerv
— az életszám
— név
— nem
— szín
— a transzponder által továbbított kód utolsó 15 száma (adott esetben)
— a lóféle fényképe;
2. A szabványos szoftver használatán keresztül hozzáférhető elektronikus információk:
— legalább az összes kötelező információ, amely az azonosító okmány I. szakaszának A. részében szerepel.

2008.6.7.
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A BIZOTTSÁG 505/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
a 3-fitáz (Natuphos) takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(5)

A kocáknál történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására új adatokat nyújtottak be. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság)
2006. június 15-i véleményében (5) megállapította, hogy
az Aspergillus niger (CBS 101.672) által termelt Natuphos
(3-fitáz) enzimkészítmény nincs káros hatással a
fogyasztók és a felhasználók egészségére vagy a környezetre, és hatékonyan javítja a takarmányok emészthetőségét. A hatóság 2007. december 12-i véleményében (6)
megállapította, hogy a készítmény kocáknál történő
alkalmazása biztonságos. A hatóság úgy véli, a forgalomba hozatalt követően különleges nyomonkövetési
követelményekre nincs szükség. Emellett a hatóság az
1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő
takarmányadalék analitikai módszeréről szóló jelentést
is ellenőrizte.

(6)

Az említett készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az
1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó
készítmény használatát az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

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

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke
(2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek kibocsátásának feltételeiről, illetve a
kapcsolódó eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban
kérelmet nyújtottak be az e rendelet mellékletében
szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A
kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet
7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az Aspergillus niger (CBS 101.672) által
termelt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékok”
kategóriába
sorolandó
3-fitáz
enzimkészítmény
(Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L,
Natuphos 10000 G és Natuphos 10000 L) kocák takarmányadalékaként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékok” kategóriába és az „emészthetőségfokozók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmányadalékként való
használatát a mellékletben meghatározott feltételek mellett
engedélyezik.

2. cikk
(4)

A készítmény elválasztott malacoknál, hízósertéseknél és
brojlercsirkénél történő használatát a 243/2007/EK
bizottsági rendelet (2), tojótyúkoknál és hízópulykáknál
történő használatát az 1142/2007/EK bizottsági rendelet (3), kacsáknál történő használatát pedig a
165/2008/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 73., 2007.3.13., 4. o.
(3) HL L 256., 2007.10.2., 20. o.
(4) HL L 50., 2008.2.23., 8. o.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(5) A takarmányban használt adalékokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek és a géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testületnek az Aspergillus niger által termelt Natuphos (3-fitáz) enzimkészítmény biztonságosságáról és hatékonyságáról szóló szakvéleménye. The EFSA
Journal (2006) 369, 1–19. o.
6
( ) A takarmányban használt adalékokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a kocák takarmányadalékaként használt Natuphos (3-fitáz) enzimkészítmény biztonságosságáról szóló szakvéleménye. The EFSA Journal (2007) 614, 1–5. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

2008.6.7.

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalék
(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Állatfaj vagy kategória

BASF SE

Kolorimetriás módszer, az enzim által a
fitát-szubsztrátumból felszabadított
szervetlen foszfát mérésére.

Analitikai módszer (2)

Az Aspergillus niger (CBS 101.672) által
termelt 3-fitáz

A hatóanyag jellemzése

Folyékony formában: 5 000 FTU/ml

Szilárd formában: 5 000 FTU (1)/g

Az Aspergillus niger (CBS 101.672) által
termelt 3-fitázt tartalmazó készítmény,
amelynek legkisebb aktivitása:

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000
Natuphos 5000 G
Natuphos 5000 L
Natuphos 10000 G
Natuphos 10000 L)

Az adalék összetétele:

3-fitáz
Koca

—

Felső
korhatár

Maximális
tartalom

500 FTU

—

Aktivitási egység/kg a 12 %os nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

Minimális
tartalom

3. Több mint 0,36 % fitinkötésben
lévő foszfort tartalmazó takarmányban való alkalmazásra.

2. Ajánlott adagolás a teljes értékű
takarmányban kilogrammonként:
500 FTU.

1. Az adalék és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a
tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

További rendelkezések

2018. június
27.

Az engedély
lejárta

HU

(1) 1 FTU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitátból 5,5 pH mellett és 37 °C -on.
(2) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a1600

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékok kategóriája. Funkcionális csoport: emészthetőségfokozók.

Az adalék
azonosítószáma

MELLÉKLET

2008.6.7.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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A BIZOTTSÁG 506/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK
tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A Bizottság 2007. november 7-én és 2008. január
30–31-én szakértői értekezletet hívott össze annak értékelésére, hogy a szóban forgó fajok felvehetők-e a rendelet IV. mellékletébe. E célból tehát új fajjegyzéket állítottak össze.

(5)

A 708/2007/EK rendelet IV. mellékletét ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában (1) történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i
708/2007/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 24. cikke
(1), (5) és (6) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

A 708/2007/EK rendelet megállapítja az idegen vagy
nem honos fajokkal kapcsolatos akvakultúra-gyakorlat
szabályozására vonatkozó keretrendszert annak érdekében, hogy értékelje és a lehető legkisebbre csökkentse
ezeknek és bármely társult nem célfajnak a vízi élőhelyekre gyakorolt lehetséges hatását.
A 708/2007/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon
fajok jegyzékét, amelyekre nem vonatkoznak az említett
rendelet egyes rendelkezései. A tagállamok kérhetik a
Bizottságtól egyes fajoknak az említett mellékletbe való
felvételét.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 708/2007/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk
(3)

Az említett rendelet hatálybalépése előtt egyes tagállamok
kérték egyes fajok felvételét a IV. mellékletbe. Franciaország legkülső régiói vonatkozásában javasolta, hogy egyes
fajokat az említett melléklet külön részébe illesszenek be.

Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 168., 2007.6.28., 1. o.

2008.6.7.
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MELLÉKLET
„IV. MELLÉKLET
A 2. cikk (5) bekezdésében előírt fajok jegyzéke
A. RÉSZ – Általános hatály
Acipenser baeri (*), lénai tok
A. gueldenstaeti (*), vágótok
A. nudiventris (*), simatok
A. ruthenus (*), kecsege
A. stellatus (*), sőregtok
A. sturio (*), közönséges tok
Aristichthys nobilis, pettyes busa
Carassius auratus, aranyhal
Clarias gariepinus, afrikai harcsa
Coregonus peled, peled maréna
Crassostrea gigas, csendes-óceáni osztriga
Ctenopharyngodon idella, amur
Cyprinus carpio, közönséges ponty
Huso huso (*), viza
Hypophthalmichthys molitrix, fehér busa
Ictalurus punctatus, pettyes harcsa
Micropterus salmoides, pisztrángsügér
Oncorhynchus mykiss, szivárványos pisztráng
Ruditapes philippinarum, rövid Vénusz-kagyló
Salvelinus alpinus, sarkvidéki szajbling
Salvelinus fontinalis, pataki szajbling
Salvelinus namaycush, amerikai tavi pisztráng
Sander lucioperca, fogassüllő
Silurus glanis, harcsa
B. RÉSZ – Franciaország tengerentúli megyéi
Macrobrachium rosenbergii, óriás édesvízi garnélarák
Oreochromis mossambicus, mozambiki tilápia
O. niloticus, nílusi tilápia
Sciaenops ocellatus, vörös árnyékhal

(*) A tokfajok hibridjei.”

L 149/37

L 149/38

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008.6.7.

A BIZOTTSÁG 507/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet
alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
(kodifikált változat)

említett módon adásvételi szerződésekben, feldolgozási
kötelezettségvállalásokban és feldolgozási szerződésekben
kötelezően szerepeltetendő adatokat.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(4)

A lenszalma egyes elsődleges feldolgozói főként hosszú
lenrostot állítanak elő, és emellett melléktevékenységként
rövid lenrostot, amely nagy százalékban tartalmaz szenynyeződéseket és szilánkot. Abban az esetben, ha nem
rendelkeznek megfelelő berendezésekkel az ilyen másodlagos termékek tisztításához, a rövid rostú lent szerződés
alapján más piaci szereplővel tisztíttathatják meg. Ilyen
körülmények között a rostok szerződés alapján történő
tisztítása a rövid lenrostra engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó által végzett tevékenységnek minősül. Az
érintett piaci szereplők által teljesítendő feltételeket, különösen az ellenőrzések tekintetében, ennek megfelelően
meg kell állapítani.

(5)

E termékek támogatásra való jogosultságának biztosítása
érdekében az érintett gazdasági évre vonatkozóan egy
egységes kérelmet, mint ahogyan azt a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet
által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (5)
II. része II. címének I. fejezete említi.

(6)

A hatékony és eredményes közigazgatási irányítás biztosítása érdekében, és alkalmazkodva a len és a kender
piacára vonatkozó különleges feltételekhez, meg kell
határozni azt az időszakot, mely időszak alatt a rost
előállítására szolgáló len- és kenderszalma feldolgozható,
illetve adott esetben forgalmazható.

(7)

Abban az esetben, ha a tagállamok úgy határoznak, hogy
támogatást nyújtanak a 7,5 %-nál több szennyeződést és
szilánkot tartalmazó rövid lenrostra vagy kenderrostra,
olyan számítási módszert kell meghatározni, amely lehetővé teszi a megtermelt mennyiség 7,5 %-os szennyeződés- és szilánktartalmú egyenértékű mennyiségben
történő kifejezését.

tekintettel a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris
intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i
2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak
3. cikkére,

mivel:

(1)

A rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről
szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. február
5-i 245/2001/EK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség
és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az 1673/2000/EK rendelet többek között a rostlen és a
rostkender belső piacára vonatkozó intézkedéseket ír elő,
amelyek támogatást tartalmaznak a len- és kenderszalma
engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozói, illetve
azoknak a mezőgazdasági termelőknek a részére, akik a
szalmát saját számlára dolgoztatják fel, mely intézkedések
részletes végrehajtási szabályait meg kell határozni.

(3)

Meg kell állapítani az elsődleges feldolgozók engedélyezésének feltételeit és a szalmát saját számlára feldolgoztató mezőgazdasági termelők kötelezettségeit. Ugyancsak
meg kell határozni a szalmára vonatkozó, az
1673/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében

(1) HL L 193., 2000.7.29., 16. o. A legutóbb a 953/2006 rendelettel
(HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet. Az
1673/2000/EK rendelet helyébe 2008. július 1-jétől az
1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.
2
( ) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.
(3) HL L 35., 2001.2.6., 18. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel
(HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.
(4) Lásd a II. mellékletet.

(5) HL L 141., 2004.4.30. 18. o. A legutóbb a 319/2008/EK rendelettel
(HL L 95., 2008.4.8., 63. o.) módosított rendelet.
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(8)

A stabilizációs mechanizmus megfelelő működésének
biztosítása érdekében rendelkezni kell annak a rostmenynyiségnek a korlátozásáról, amely után valamely gazdasági évre feldolgozási támogatás adható a szerződésekben, illetve feldolgozási kötelezettségvállalásokban
szereplő hektárok számának egységes hektáronkénti
mennyiséggel való szorzásával kapott mennyiségre. Ezt
az egységmennyiséget a tagállam a megállapított garantált
országos mennyiségek és a megművelt hektárok alapján
határozza meg.

(9)

Figyelembe véve a garantált országos mennyiségeknek az
1673/2000/EK rendelet 3. cikke által bevezetett rugalmasságból eredő ingadozásait, részletes szabályokat kell
megállapítani ezeknek a garantált országos mennyiségeknek a meghatározására minden gazdasági évre, figyelembe véve minden olyan kiigazítást, amely a garantált
országos mennyiségeknek a feldolgozási támogatás
kedvezményezettjei közötti megfelelő felosztása érdekében esetleg szükségessé válik.

(10)

A feldolgozási támogatás az 1673/2000/EK rendelet
2. cikkében említett szerződés megkötésétől, illetve kötelezettségvállalástól függően nyújtható. Ezenkívül a
tagállam megfelelő időben meghatározza a garantált
országos mennyiségek közötti átcsoportosításokat, valamint a hektáronkénti egységmennyiségeket azon területek alapján, amelyekre a szerződések, illetve kötelezettségvállalások kiterjednek. Rendelkezni kell arról, hogy az
e szerződésekben, illetve kötelezettségvállalásokban
szereplő lényeges adatokat a piaci szereplők a feldolgozási műveletek megkezdésekor eljuttassák a tagállam illetékes hatóságaihoz. Annak érdekében, hogy a szóban
forgó kereskedelem némileg rugalmas maradhasson,
meg kell szabni a határokat, amelyek között az engedélylyel rendelkező elsődleges feldolgozók egymás között a
szerződéses mennyiségeket átcsoportosíthatják.

(11)

(12)

(13)

A támogatási rendszer hatékony és eredményes irányítása
érdekében meg kell határozni, hogy mely adatokat kell a
piaci szereplőknek eljuttatniuk a tagállam illetékes hatóságaihoz, valamint hogy a tagállamoknak milyen értesítéseket kell küldeniük a Bizottságnak.

Egy olyan rendszer működtetése érdekében, amely egy
22 hónapos időszak alatt előállított rostmennyiség
alapján nyújtott támogatásra épül, rendelkezni kell az
előállítandó rostra vonatkozó támogatási kérelmeknek
az adott gazdasági évre vonatkozóan a feldolgozási
műveletek elején történő benyújtásáról és az előállított
mennyiség ezt követő rendszeres időszakonként történő
jelentéséről.

A garantált országos mennyiségek és a hektáronkénti
egységmennyiségek esetleges módosításai miatt a rost
teljes mennyisége, amely alapján támogatás nyújtható,
csak a feldolgozás befejezése után válik ismertté. Ennek
megfelelően rendelkezni kell támogatási előlegek fizetéséről az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók
részére a rendszeres időszakonként előállított rost
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mennyiségei alapján. Annak biztosítása érdekében, hogy
szabálytalanságok esetén az esedékes összegeket ténylegesen kifizessék, ezeket az előlegfizetéseket biztosíték
letétbe helyezésétől kell függővé tenni. Ennek a biztosítéknak meg kell felelnie a mezőgazdasági termékeket
érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó
közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985.
július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (1) egyes
rendelkezéseinek.

(14)

Az 1673/2000/EK rendelet 4. cikkében meghatározott
kiegészítő támogatás csak azon területek vonatkozásában
adható, amelyekről származó megtermelt szalma után
hosszú lenrosttá történő feldolgozási támogatás jár.
Ennek megfelelően meg kell határozni a szerződésben,
illetve kötelezettségvállalásban szereplő hektáronként
megtermelt hosszú rost minimális hozamát, hogy meg
lehessen állapítani azokat a körülményeket, amelyek
mellett ez a feltétel teljesül.

(15)

A közigazgatási és helyszíni ellenőrzések rendszere
létfontosságú a műveletek megfelelő elvégzéséhez. Meg
kell határozni az ellenőrizendő tételeket és a gazdasági
évenként elvégzendő helyszíni ellenőrzések minimális
számát.

(16)

Meg kell határozni az észlelt szabálytalanságok következményeit. Ezeknek elég súlyosnak kell lenniük ahhoz,
hogy elejét vegyék a közösségi támogatások jogszerűtlen
felhasználásának, és ugyanakkor meg kell felelniük az
arányosság elvének is.

(17)

Annak érdekében, hogy a rostok előállításának időpontja
kellően közel legyen a feldolgozás után járó előlegek és
támogatások árfolyamváltozása szempontjából meghatározó ügyleti tény időpontjához, ennek a meghatározó
ügyleti ténynek az előállított rost mennyiségéről szóló
értesítésre adott időszak utolsó napjának kell lennie.

(18)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Természetesrost-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Cél és gazdasági év
(1)
Ez a rendelet megállapítja a rostlen és a rostkender
piacainak az 1673/2000/EK rendelettel létrehozott közös szervezése alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A gazdasági év július 1-jétől június 30-ig tart.

(1) HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel
módosított rendelet.
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2. cikk
Meghatározások

2008.6.7.

(2)
Az engedélyezési kérelemnek kötelezettségvállalást kell
tartalmaznia, amely a kérelem benyújtása napjától alkalmazandó, és a következőkre vonatkozik:

E rendelet alkalmazásában:

a) „feldolgozónak minősülő személyek”: olyan mezőgazdasági
termelők, akik az 1673/2000/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének b) pontjával összhangban
szerződést kötöttek valamely engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóval a tulajdonukban lévő szalma rosttá
történő feldolgozására;

b) „hosszú lenrost”: a rostok és a szár fás részeinek teljes különválasztásával nyert rostok, amelyek a tilolást követően átlagosan legalább 50 cm hosszúak, és párhuzamos fonatokba
vannak rendezve kötegek, lapok, illetve szalagok formájában;

c) „rövid lenrost”: a b) pontban említettektől eltérő lenrostok,
amelyet a rostok és a szár fás részeinek legalább részleges
különválasztásával nyertek;

d) „kenderrost”: a rostok és a szár fás részeinek legalább részleges különválasztásával nyert kenderrost.

3. cikk
Az elsődleges feldolgozók engedélyezése
(1)
Az elsődleges feldolgozóknak engedélyezési kérelmet kell
benyújtaniuk az illetékes hatóságokhoz, amelynek legalább a
következőket kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás leírása és a len- és kenderszalma feldolgozásával
előállított termékek teljes skálája;

a) a lenszalma, kenderszalma, hosszú lenrost, rövid lenrost és
kenderrost elkülönített tárolása a szalma betakarításának
gazdasági évei és a betakarítás tagállamai szerint:

i. amelyekre az adásvételi szerződések és feldolgozási kötelezettségvállalások együttesen kiterjednek;

ii. amelyekre a feldolgozónak minősülő személyekkel kötött
egyes feldolgozási szerződések kiterjednek;

iii. amelyek együttesen valamennyi egyéb szállítótól származnak, illetve adott esetben az i. pontban említett szalmából előállított rosttételeknek megfelelően, de
amelyekre nem vonatkozik támogatási kérelem;

b) napi nyilvántartást vezet a készletekről vagy tételenként vezet
nyilvántartást, amelyek rendszeres kapcsolata biztosított a
pénzügyi elszámolásokkal, valamint az (5) bekezdésben
meghatározott adatokkal, a tagállam által az ellenőrzések
céljából meghatározott alátámasztó okmányokkal együtt;

c) az illetékes hatóság tájékoztatása az (1) bekezdésben szereplő
adatok bármely változásáról;

d) aláveti magát az 1673/2000/EK rendeletben szereplő, a
támogatási rendszer keretében előírt ellenőrzéseknek.

b) a feldolgozóüzem és -berendezés leírása, ezek helyének és
műszaki adatainak részletes megadásával, ezen belül:

i. energiafelhasználás és az óránként és évente feldolgozható len- és kenderszalma maximális mennyisége;

(3)
Az (1) bekezdésben felsorolt adatok tényeknek való
megfelelése végett elvégzett helyszíni ellenőrzést követően az
illetékes hatóság az elsődleges feldolgozónak engedélyt ad
azokra az általa előállítható rosttípusokra, amelyek megfelelnek
a támogatásra való jogosultság követelményeinek, és minden
ilyen engedélyhez hozzárendel egy engedélyszámot.

ii. az óránként és évente előállítható hosszú lenrost, rövid
lenrost és kenderrost maximális mennyisége;
Az engedélyeket a kérelem benyújtásától számított két hónapon
belül kell megadni.
iii. az a) pontban említett termékek 100 kilogrammjának
előállításához szükséges len- és kenderszalma hozzávetőleges mennyisége;

c) a tárolólétesítmények leírása, elhelyezkedésének és befogadóképességének részletei, utóbbi a len- és kenderszalma, illetve
rost tonnájában kifejezve.

Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben szereplő adat vagy
adatok megváltoznak, az illetékes hatóság az engedélyeket a
változás bejelentésének hónapját követő hónapban, szükség
esetén helyszíni ellenőrzést követően megerősíti vagy kiigazítja.
Az engedélyekben szereplő rostfajtákat érintő kiigazítások
azonban csak a következő gazdasági évtől hatályosak.
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(4)
Az elsődleges feldolgozók hosszú lenrostra és egyidejűleg
rövid lenrostra szóló engedélyével kapcsolatban a tagállamok
engedélyezhetik, hogy a rövid lenrostot az ebben a bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelelően megtisztítsák, és abban
az esetben, ha az ellenőrzési intézkedéseket kielégítőnek ítélik,
vagyis a rost megfelel az 1673/2000/EK rendelet 2. cikke (3)
bekezdésének b) pontjában rögzített szennyeződési és szilánk
határértékeknek.

L 149/41

illetve rosttípus szerinti bontásban a következőknek kell szerepelniük:

a) a vállalkozásba beérkező és az 5. cikkben említett szerződésekben, illetve kötelezettségvállalásokban szereplő, illetve
adott esetben az egyéb szállítóktól származó mennyiségek;

b) a feldolgozott szalma és az előállított rost mennyisége;
Ezekben az esetekben az elsődleges feldolgozók kinyilvánítják
szándékukat az ebben a bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazására az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kérelmeik
benyújtásánál.

Az adott gazdasági évben engedéllyel rendelkező elsődleges
feldolgozónként legfeljebb két rövid lenrosttisztító kaphat engedélyt.

c) a becsült veszteségek és megsemmisült mennyiségek indoklással;

d) a vállalkozást elhagyó mennyiségek címzettek szerinti
bontásban;

e) a raktáronként tárolt mennyiségek.
Az egyes gazdasági évekre vonatkozóan az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók február 1-je előtt benyújtják az
illetékes hatóságokhoz a rövid lenrost tisztítására vonatkozó
szerződést, amely legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződés megkötésének időpontja és a szalma betakarításának gazdasági éve, amely szalmából a szóban forgó rostot
előállították;

b) az elsődleges feldolgozó engedélyének száma és a rövid
lenrost tisztítóinak esetében azok neve, cégneve, címe és az
üzem helye;

Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóknak az érintett
szállítótól, illetve címzettől származó szállítólevelekkel, illetve
átvételi elismervényekkel vagy a tagállam által elfogadott ezzel
egyenértékű iratokkal kell rendelkezniük, amelyek a vállalkozásba bekerülő vagy azt elhagyó valamennyi olyan szalma- és
rostszállítmányra kiterjednek, amelyek nem tartoznak az
5. cikkben említett szerződések, illetve kötelezettségvállalások
hatálya alá. Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók
nyilvántartást vezetnek valamennyi szállítójuk és címzettjük
nevéről vagy cégnevéről és címéről.

(6)
A tétel az (1) bekezdésben említett feldolgozó üzemekbe
vagy tárolólétesítményekbe való beléptetés során megsorszámozott len- vagy kenderszalma meghatározott mennyiségét jelenti.

c) nyilatkozat, hogy a rövid lenrost tisztítója vállalja, hogy:

i. a tisztított és a tisztítatlan rövid lenrostot tisztítási szerződésenként elkülönítve tárolja;

A tétel kizárólag egy, az 5. cikkben említett, szalmára vonatkozó adásvételi szerződéshez, feldolgozási kötelezettségvállaláshoz vagy feldolgozási szerződéshez kapcsolódhat.
4. cikk

ii. tisztítási szerződésenként külön napi nyilvántartást vezet
a vállalkozásba beérkező tisztítatlan rövid lenrostról, a
megtisztított rövid lenrostról és mindkettő tárolt mennyiségéről;

A feldolgozónak minősülő személyeknek:

iii. megőrzi a tagállam által ellenőrzési céllal meghatározott
igazoló iratokat, és aláveti magát az ebben a rendeletben
előírt ellenőrzéseknek.

a) rendelkezniük kell a szalmának hosszú lenrosttá, rövid
lenrosttá, illetve kenderrosttá való feldolgozására vonatkozóan valamely engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóval kötött szerződéssel;

A tisztítóknak a c) pontban említett kötelezettségvállalásai az
elsődleges feldolgozók által az engedélyük keretében tett kötelezettségvállalásoknak minősülnek.

b) nyilvántartást kell vezetniük az alábbiakról a szóban forgó
gazdasági év kezdetétől minden érintett napot illetően:

(5)
Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók készletnyilvántartásaiban napok vagy tétel és a külön tárolt szalma-,

A feldolgozónak minősülő személyek kötelezettségei

i. az egyes feldolgozási szerződések alapján előállított és
leszállított, rost előállítására szolgáló len- és kenderszalma mennyiségéről;
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ii. az előállított hosszú lenrost, rövid lenrost és/vagy kenderrost mennyiségéről;

iii. az eladott vagy átruházott hosszúlenrost-, rövidlenrost-,
illetve kenderrostmennyiségekről, a címzettek nevével és
címével;

c) meg kell őrizniük a tagállam által ellenőrzés céljából megkövetelt igazoló iratokat; valamint

d) vállalniuk kell, hogy alávetik magukat az ennek a támogatási
rendszernek a keretében végzett ellenőrzéseknek.

2008.6.7.

6. cikk
A piaci szereplők által szolgáltatandó információ
(1)
Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók, valamint a feldolgozónak minősülő személyek a tagállam által
meghatározott határidőig, de legkésőbb a szóban forgó gazdasági év kezdetét követő szeptember 20-ig kötelesek eljuttatni az
illetékes hatóságokhoz:

a) az arra a gazdasági évre vonatkozó, az 5. cikkben említett
valamennyi adásvételi szerződés, feldolgozási kötelezettségvállalás és feldolgozási szerződés jegyzékét, külön len és
kender szerinti bontásban, feltüntetve a mezőgazdasági
termelő integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer szerinti
azonosítószámát és az érintett parcellákat; valamint

5. cikk
Szerződések
(1)
Az 1673/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében
említett, szalmára vonatkozó adásvételi szerződéseknek, feldolgozási kötelezettségvállalásoknak és feldolgozási szerződéseknek
legalább a következőket tartalmazniuk kell:

a) a szerződés megkötésének időpontja és a betakarítás gazdasági éve;

b) az elsődleges feldolgozó engedélyszáma, a termelőknek az
1782/2003/EK tanácsi rendeletben (1) előírt azonosító
száma az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben, valamint a termelők neve és címe;

c) az érintett mezőgazdasági parcellák azonosító adatai az
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében előírt
mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerrel összhangban;

d) a rost előállítására szolgáló len termőterületei, illetve a rost
előállítására szolgáló kender termőterületei.

(2)
Az adott gazdasági év január 1-je előtt a szalmára vonatkozó adásvételi vagy feldolgozási szerződések a mezőgazdasági
termelő, valamint a szerződést egymás között átruházó engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók aláírt megállapodásával átruházhatók az eredeti szerződéskötőtől eltérő, engedélylyel rendelkező elsődleges feldolgozóra.

Az adott gazdasági év január 1-jét követően az első albekezdés
szerinti szerződésátruházásra csak kivételes körülmények között
kerülhet sor, amit megfelelően indokolt alátámasztó bizonyítéknak kell igazolnia, és a tagállamnak jóvá kell hagynia.
(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

b) a lennel és kenderrel bevetett összes olyan területről szóló
bevallást, amelyre adásvételi szerződés, feldolgozási kötelezettségvállalás, illetve feldolgozási szerződés vonatkozik.

A tagállamok az első albekezdés a) pontjában említett jegyzék
helyett azonban kérhetik az összes érintett okmány egy példányát.

Abban az esetben, ha egyes feldolgozási szerződések vagy
feldolgozási kötelezettségvállalások más tagállamban található
területekre vonatkoznak, mint amelyikben az elsődleges feldolgozó engedélyt kapott, az első albekezdésben meghatározott, a
vonatkozó területekkel kapcsolatos adatokat az érintett félnek el
kell juttatnia ahhoz a tagállamhoz is, amelyben a betakarítás
történik.

(2)
A gazdasági év első hat hónapja és minden azt követő
négy hónapos időszak vonatkozásában az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóknak és a feldolgozónak minősülő
személyeknek a következőket kell bejelenteniük az illetékes
hatóságok felé a következő hónap végéig a külön tárolt
termékek valamennyi kategóriájára vonatkozóan:

a) az előállított és a támogatási kérelmekben szereplő rost
mennyisége;

b) az előállított egyéb rostmennyiség;

c) a vállalkozásba beérkezett szalma összesített mennyisége;
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d) a tárolt mennyiségek;

e) adott esetben az 5. cikk (2) bekezdése első albekezdésével
összhangban átruházott szalmára vonatkozó adásvételi szerződésekről és feldolgozási szerződésekről az (1) bekezdés a)
pontjával összhangban elkészített jegyzéke, az átruházó és a
kedvezményezett nevének feltüntetésével.

A feldolgozónak minősülő személyek minden érintett időszakra
vonatkozóan az első albekezdésben előírt bevallásaikkal együtt
kötelesek benyújtani az igazoló iratokat a forgalmazott és a
támogatási kérelmekben szereplő rost mennyiségéről. Ezt az
igazoló iratot a tagállam határozza meg, és annak tartalmaznia
kell legalább a len- és kenderrost értékesítési számláinak másolatát, valamint a szalmát feldolgozó engedéllyel rendelkező
elsődleges feldolgozótól származó igazolást az előállított rost
mennyiségére és fajtáira vonatkozóan.

A tagállam értesítését követően az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók és a feldolgozónak minősülő személyek
megszüntethetik az ebben a bekezdésben előírt bevallások
beküldését a vállalkozásba beérkező és onnan kilépő, illetve a
feldolgozott mennyiségekről abban az esetben, ha ezek a tevékenységek az érintett gazdasági évre véglegesen lezárultak.

(3)
Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók a
szóban forgó gazdasági évet követő május 1. előtt tájékoztatják
az illetékes hatóságokat az előállított rost és egyéb termékek fő
felhasználási módjairól.

7. cikk
A támogatásra való jogosultság
(1)
A len- és kenderszalma feldolgozása utáni, az
1673/2000/EK rendelet 2. cikkében előírt támogatás csak
abban az esetben fizethető ki a len- és kenderrost után, ha:

a) az a rost előállítására szolgáló lennel, illetve kenderrel bevetett parcellákra vonatkozó 5. cikk rendelkezéseinek megfelelő
adásvételi szerződésekben, feldolgozási kötelezettségvállalásokban, illetve feldolgozási szerződésekben, valamint a
796/2004/EK rendelet II. része II. címének I. fejezetében
említett, a gazdasági év kezdetének évére benyújtott egységes
támogatási kérelmekben szereplő szalmából származik;
továbbá

b) azt a szóban forgó gazdasági évet követő május 1. előtt
állította elő valamely engedéllyel rendelkező elsődleges
feldolgozó, illetve azt feldolgozónak minősülő személyek
esetében eddig az időpontig forgalmazták.

(2)
Abban az esetben, ha a tagállam úgy dönt, hogy támogatást nyújt a 7,5 %-nál több szennyeződést vagy szilánkot
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tartalmazó rövid len- vagy kenderrost után, az 1673/2000/EK
rendelet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban a
„Q” mennyiséget, amely után a támogatást adják, az alábbi
képlet alapján kell kiszámítani:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

ahol „P” az előállított támogatásra jogosult rost mennyisége,
amely legfeljebb az engedélyezett „x” százaléknyi szennyeződést
és szilánkot tartalmaz.

8. cikk
Garantált országos mennyiségek
(1)
Az 1673/2000/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b)
pontja szerinti garantált országos mennyiségként felosztandó
5 000 tonna rövid lenrostot és kenderrostot a folyó gazdasági
évre november 16. előtt osztják fel az érintett tagállamok által
október 16. előtt a Bizottsághoz eljuttatott adatok alapján,
amelyek a következőkre terjednek ki:

a) ezen rendelet 6. cikkével összhangban benyújtott adásvételi
szerződésekben, feldolgozási kötelezettségvállalásokban és
feldolgozási szerződésekben szereplő területek; valamint

b) a becsült len- és kenderszalma, illetve rosthozamokra.

(2)
Azon nemzeti mennyiségek megállapítása érdekében,
amelyek után feldolgozási támogatás nyújtható egy adott gazdasági évre, a tagállamok a szóban forgó gazdasági év január 1.
előtt megállapítják a garantált országos mennyiségek átruházását
az 1673/2000/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

Mindazonáltal e cikk (4) bekezdésének alkalmazásában, ezen
rendelet 7. cikk (1) bekezdése b) pontjában megadott határidőt
követő augusztus 1. előtt a tagállam az átruházott mennyiségeket kiigazíthatja.

(3)
Az 1673/2000/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének
alkalmazásában a hosszú lenrost, a rövid lenrost és a kenderrost
azon mennyisége, amely után valamely gazdasági évre feldolgozási támogatás adható valamely engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó, illetve feldolgozónak minősülő személy
részére, az adásvételi szerződésben, illetve adott esetben a feldolgozási kötelezettségvállalásban szereplő parcellák hektárainak
egy meghatározandó egységmennyiséggel megszorzott számára
korlátozódik.

A tagállam a folyó gazdasági év január 1. előtt területének
egészére meghatározza az első albekezdésben említett egységmennyiséget mindhárom érintett rosttípusra vonatkozóan.
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(4)
Abban az esetben, ha azok a rostmennyiségek, amelyek
után támogatás adható egyes engedéllyel rendelkező elsődleges
feldolgozók, illetve feldolgozónak minősülő személyek számára,
nem érik el a (3) bekezdés alapján rájuk vonatkozó határértékeket, a tagállam a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában az
érintett gazdasági évre előírt valamennyi bevallás kézhezvételét
követően növelheti az e cikk (3) bekezdésben említett egységmennyiségeket, hogy átcsoportosítsa a többi engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó, illetve feldolgozónak minősülő
személy rendelkezésére álló mennyiségeket, akiknek jogosult
mennyiségei meghaladják a rájuk vonatkozó határértékeket.

2008.6.7.

10. cikk
Támogatási előleg
(1)
Abban az esetben, ha az előlegre vonatkozó kérelmeket a
6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt, a rostra vonatkozó
nyilatkozatokkal együtt nyújtják be, az előleget az engedéllyel
rendelkező elsődleges feldolgozók részére a nyilatkozat benyújtásának hónapját követő hónap végéig kell kifizetni, feltéve,
hogy a támogatás iránti kérelmet a 9. cikkel összhangban nyújtották be. A 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott határérték
sérelme nélkül az előleg összege a bejelentett rost mennyiségének megfelelő támogatás 80 %-a.

9. cikk
Támogatás iránti kérelem
(1)
Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók a
szalma feldolgozási támogatására vonatkozó kérelmeket a szalmából előállítandó hosszú lenrost, rövid lenrost és a kenderrost
vonatkozásában a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott határidőig nyújthatják be az illetékes hatóságoknak.
Ezeket a kérelmeket legkésőbb a 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározott határidőig kell benyújtani.

Abban az esetben, ha a rostot részben más tagállamban nyert
szalmából állítják elő, mint amelyikben az elsődleges feldolgozó
engedélyt kapott, a kérelmeket annak a tagállamnak az illetékes
hatóságához kell benyújtani, ahol a szalmát learatták, és egy
másolatot kell eljuttatni ahhoz a tagállamhoz, ahol az elsődleges
feldolgozó engedélyt kapott.

(2)
A feldolgozónak minősülő személyeknek a szalma feldolgozásával kapcsolatos támogatásra vonatkozó kérelmeket az
érintett gazdasági évből származó szalmából előállítandó olyan
hosszú lenrost, rövid lenrost és kenderrost tekintetében kell
benyújtaniuk az illetékes hatóságoknak, amelyet a 7. cikk (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott határidőig forgalomba hoztak. Ezeket a kérelmeket legkésőbb a 6. cikk (1)
bekezdésében meghatározott határidőig kell benyújtani.

(3)
A támogatási kérelmeknek legalább a következőket kell
tartalmazniuk:

a) a kérelmezők nevét, címét és aláírását, illetve adott esetben
az elsődleges feldolgozók engedélyének számát, illetve feldolgozónak minősülő személyek esetén az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer szerinti azonosítószámukat;

(2)
Előleg csak akkor fizethető, ha a 13. cikkben meghatározott ellenőrzések alapján nem állapítottak meg a kérelmező
tekintetében az adott gazdasági évben szabálytalanságot, és a
biztosíték letétbe helyezése megtörtént.

Azon biztosítékok eseteit kivéve, amelyekben a rövid kenderrost
tisztítását szerződés alapján végzik, minden, engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó és minden rosttípus vonatkozásában
a biztosíték a 8. cikk (3) bekezdése első albekezdésében említett
szorzás eredményeként kapott rostmennyiségeknek megfelelő
támogatási összeg 35 %-a.

A tagállamok azonban rendelkezhetnek arról, hogy a biztosíték
összege a becsült termelésen alapuljon. Ebben az esetben:

a) a biztosíték nem szabadítható fel sem részben, sem egészben
a támogatás odaítélése előtt;

b) az ötödik albekezdés sérelme nélkül a kifizetett előlegek
teljes összegére vonatkozóan a biztosíték összege nem
lehet kevesebb, mint:

— 110 % az adott gazdasági év április 30-ig,

— 75 % az adott gazdasági év május 1. és az azt követő
augusztus 31. között,

— 50 % az adott gazdasági évet követő szeptember 1. és a
támogatás egyenlegének kifizetése időpontja között.

b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmekben szereplő hosszú
lenrost, rövid lenrost és kenderrost mennyiségeire a 6. cikk
(2) bekezdésének a) pontjában előírt bevallások ki fognak
terjedni.

Ha a rövid kenderrost tisztítását szerződés alapján végzik, a
vonatkozó biztosíték megegyezik a következő összegek
110 %-ával:

A támogatás nyújtásának alkalmazásában a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt nyilatkozatok a támogatási kérelmek
szerves részét képezik.

— a 8. cikk (3) bekezdése első albekezdésében említett szorzás
eredményeként kapott rostmennyiségnek megfelelő támogatási összeg, vagy
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— ha a tagállam ezen bekezdés harmadik albekezdést alkalmazza, az adott gazdasági évre kifizetett előlegek teljes
összege.

A biztosítékot teljes egészében fel kell szabadítani a támogatás
odaítélését követő első és tizedik nap között azon mennyiségek
arányában, amelyekre a tagállam a feldolgozási támogatást odaítélte.

(3)
Az e cikkben említett biztosítékokra a 2220/85/EGK rendelet 3. cikkét, valamint II., III. és VI. címét kell alkalmazni.
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b) az adásvételi szerződésekben, feldolgozási kötelezettségvállalásokban és feldolgozási szerződésekben említett, a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó adatoknak az 1782/2003/EK
rendeletben meghatározott adatokkal való összevetése;
c) az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóktól és a
feldolgozónak minősülő személyektől származó támogatási
kérelmekben szereplő mennyiségeket alátámasztó adatok
ellenőrzése.
A tagállamok illetékes hatóságai által az engedéllyel rendelkező
elsődleges feldolgozóknál végzett ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a Közösségben megtermelt valamennyi rost előállítására
szolgáló len- és kenderszalma feldolgozására.

11. cikk
Kiegészítő támogatás
Az 1673/2000/EK rendelet 4. cikkében foglalt kiegészítő támogatás a hosszú lenrost azon elsődleges feldolgozóinak nyújtható,
akik engedéllyel rendelkeznek az említett rendelet mellékletében
felsorolt övezetekben található, és az e rendelet 6. cikke (1)
bekezdésével összhangban benyújtott adásvételi szerződésekben
és feldolgozási kötelezettségvállalásokban szereplő területeket
illetően.

Mindazonáltal az a terület, amely után kiegészítő támogatást
adnak, nem haladhatja meg azt a területet, amelyet a feldolgozási támogatás jogosultsági feltételeinek megfelelő, és az érintett
gazdasági évre vonatkozóan előállított hosszú lenrost mennyiségének hektáronként 680 kg-os hosszú lenrosthozammal
történő elosztása révén kapunk.

(2)
Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzési célból végzett helyszíni vizsgálatokról az illetékes hatóságok döntenek, különösen
kockázatelemzés alapján, azzal a céllal, hogy gazdasági évente
az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók legalább
75 %-át és a feldolgozónak minősülő személyek legalább
10 %-át ellenőrizzék. Mindazonáltal az egyes tagállamok által
elvégzett helyszíni ellenőrzések száma semmiképpen nem
lehet kisebb, mint az érintett tagállam hektárban bejelentett
len és kender termőterületének 750-nel való elosztása révén
kapott szám.
A helyszíni ellenőrzések kiterjednek a rövid lenrost azon tisztítóira is, amelyek az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozókkal a rost megtisztítására szerződést kötöttek.
(3)
A helyszíni ellenőrzések elsősorban az alábbiak vizsgálatára terjednek ki:

12. cikk
A támogatás kifizetése
(1)
Feldolgozási támogatás, illetve adott esetben kiegészítő
támogatás abban az esetben nyújtható, ha valamennyi előírt
ellenőrzést elvégezték, és miután a támogatásra jogosult rost
végleges mennyiségét a szóban forgó gazdasági évre meghatározták.

(2)
A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
határidőt követő október 15. előtt a feldolgozási támogatást,
illetve adott esetben a kiegészítő támogatást az a tagállam fizeti
ki, amelynek területén a len- vagy kenderszalmát betakarították.

13. cikk
Ellenőrzés
(1)
Az ellenőrzéseket a támogatás feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében kell elvégezni, és azoknak különösen
az alábbiakra kell kiterjedniük:

a) az elsődleges feldolgozók engedélyezési feltételeinek és a
feldolgozónak minősülő személyek kötelezettségeinek való
megfelelés ellenőrzése;

a) az üzem, készletek és az előállított rost,
b) készletnyilvántartások és pénzügyi elszámolások,
c) a különböző termelőeszközök által felhasznált energiára és
az alkalmazott munkaerőre vonatkozó okmányok, továbbá
d) az ellenőrzés szempontjából fontos valamennyi kereskedelmi
irat.
Amennyiben a rost jogosultsága kétséges, különösen a rövid
lenrost, illetve a kenderrost szennyeződéstartalmát illetően,
reprezentatív mintát kell venni a kérdéses tételekből, és
pontosan meg kell határozni a lényeges tulajdonságokat.
Adott esetben a körülményektől függően a tagállam határozza
meg, hogy a támogatási kérelmekben szereplő mennyiségek
közül mely mennyiségek nem jogosultak a támogatásra.
Az 1673/2000/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett esetekben az ellenőrzést végző tagállamnak haladéktalanul
meg kell küldenie megállapításait annak a tagállamnak a részére,
amely a támogatást fizeti.
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14. cikk
Szankciók
(1)
Abban az esetben, ha az ellenőrzések azt mutatják, hogy
az engedélyre vonatkozó kérelmekben vállalt kötelezettségek
nem teljesültek, az engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni,
és a 3. cikk (3) bekezdésétől függetlenül az ellenőrzés, illetve a
kötelezettségvállalás nem teljesítése megállapításának időpontját
követő második gazdasági évig azok az elsődleges feldolgozók,
amelyek engedélyét visszavonták, nem kaphatnak további engedélyt.

(2)
Abban az esetben, ha a hamis nyilatkozat szándékosság
vagy súlyos gondatlanság eredménye, vagy ha az elsődleges
feldolgozó olyan szalmára vonatkozó adásvételi szerződéseket
kötött, illetve annyi hektárra vállalt feldolgozási kötelezettséget,
amely rendes esetben jóval nagyobb termelést eredményezne,
mint ami az engedélyében szereplő műszaki adatoknak megfelelően feldolgozható, az engedéllyel rendelkező elsődleges
feldolgozó, illetve a feldolgozónak minősülő személy a vonatkozó és az azt követő gazdasági évben nem jogosult feldolgozási támogatásra, illetve adott esetben az 1673/2000/EK rendelet 4. cikkében előírt kiegészítő támogatásra.

(3)
Abban az esetben, ha a támogatási kérelmekben feltüntetett hosszú lenrost, rövid lenrost, illetve kenderrost mennyiségei
meghaladják a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelelő, és a 6. cikk (2) bekezdésében említett időszak vonatkozásában ténylegesen előállított mennyiséget, az egyes rostfajták
után nyújtható támogatást a 8. cikk (3) bekezdésének sérelme
nélkül úgy kell kiszámítani, hogy a szóban forgó gazdasági évre
ténylegesen támogatásra jogosult mennyiségből le kell vonni a
támogatási kérelmekben szereplő mennyiségtől való eltérés
kétszeresét.

(4)
A vis maior esetektől eltekintve abban az esetben, ha a
9. cikkben előírt támogatási kérelmeket késve nyújtják be, illetve
a 6. cikkben említett adatokat késve nyújtják vagy jelentik be, a
kérelmezett támogatás összege, amelyre az érintett fél jogosult
lett volna abban az esetben, ha a kérelmet határidőn belül
nyújtotta vagy jelentette volna be, munkanaponként 1 %-kal
csökken. A kérelem és a 6. cikk (1) bekezdésében előírt adatok
nem fogadhatók el abban az esetben, ha a benyújtásuk több
mint 25 napot késik.

(5)
Adott esetben a 11. cikkben említett kiegészítő támogatást ugyanazzal a százalékos aránnyal kell csökkenteni, mint
amely az érintett gazdasági év vonatkozásában nyújtott teljes
feldolgozási támogatásra alkalmazandó.

15. cikk
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a) a hosszú lenrost, rövid lenrost és kenderrost összmennyisége,
adott esetben a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban kiigazítva, amelyekre az érintett időszakban támogatási kérelmeket nyújtottak be;

b) az egyes hónapokban értékesített mennyiségek és a vonatkozó árak, amelyek a legfontosabb piacokon jegyezhetőek fel
az előállítási szakaszban a piacra leginkább jellemző, a
Közösségből származó rosttípusokra;

c) a szóban forgó időszak végén tárolás alatt álló, közösségi
eredetű szalmából előállított hosszú lenrost-, rövid lenrost-,
illetve kenderrost mennyiségekre vonatkozó összesített
jelentés minden egyes gazdasági év tekintetében.

(2)
Legkésőbb a folyó gazdasági év január 31-ig a tagállamok
tájékoztatják a Bizottságot:

a) a garantált országos mennyiségeknek az 1673/2000/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban történt átruházásokról és az ezen átruházások következtében kialakult
garantált országos mennyiségekről;

b) az 1673/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében
említettek szerinti szerződésekben vagy kötelezettségvállalásokban szereplő, rost előállítására szolgáló lennel és
kenderrel bevetett területekről szóló összefoglaló jelentésről;

c) az e rendelet 8. cikke (3) bekezdésével összhangban meghatározott egységmennyiségekről;

d) a len- és kenderszalma, illetve -rost becsült termeléséről;

e) az engedéllyel rendelkező feldolgozó vállalkozások számáról
és összesített feldolgozó kapacitásukról, különböző rosttípusonként, a folyamatban lévő gazdasági év vonatkozásában;

f) adott esetben a rövid lenrost szerződéses tisztítóinak
számáról.

(3)
Minden évben legkésőbb december 15-ig a tagállamok az
alábbi adatokat küldik meg a Bizottságnak az utolsó előtti
gazdasági évre vonatkozóan:

a) a valamennyi támogatási kérelemben szereplő hosszú
lenrost, rövid lenrost és kenderrost összmennyisége:

Értesítések
(1)
A tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett egyes időszakok végét követő második hónapban
a következőkről tájékoztatják a Bizottságot:

i. amelyeknek az 1673/2000/EK rendelet 2. cikke (1)
bekezdésében előírt módon feldolgozási támogatásra
való jogosultsága elismert;
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ii. amelyeknek feldolgozási támogatásra való jogosultsága
nem elismert, meghatározva azokat a mennyiségeket,
amelyek az e rendelet 8. cikke szerint meghatározott
garantált országos mennyiségek túllépése miatt nem
részesíthetők támogatásban;
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ügyleti tény az érintett mennyiségre vonatkozó előleg és feldolgozási támogatás átváltása céljából az 1913/2006/EK rendelet
2. cikkének (6) bekezdésében említett tény.

17. cikk
iii. amelyekre az e rendelet 10. cikkében előírt biztosíték
elveszett;

b) annak a rövid lenrostnak és kenderrostnak az összmennyisége, amelyik azért nem jogosult támogatásra, mert szenynyeződéstartalma meghaladja az 1673/2000/EK rendelet
2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott határértéket, és amelyet engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók, illetve feldolgozónak minősülő személyek állítottak
elő;

c) összesítő jelentés az 1673/2000/EK rendelet mellékletében
meghatározott I., illetve II. övezetben található hektárokról,
ebben a sorrendben, amelyek után a fenti rendelet
4. cikkében előírt kiegészítő támogatást nyújtották;

d) adott esetben a garantált országos mennyiségek és az e rendelet 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében,
valamint a 8. cikke (4) bekezdésében előírt kiigazításokból
eredő egységmennyiségek;

e) az e rendelet 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében előírt
szankciók száma, amelyek alkalmazásáról már határoztak,
illetve amelyek elbírálás alatt vannak;

f) adott esetben jelentés az e rendelet 3. cikke (4) bekezdésének
alkalmazásáról és a vonatkozó ellenőrzésről és mennyiségekről.

A behozatalra kerülő kender
(1)
Az 1673/2000/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének első
albekezdésében említett engedélyt az e rendelet I. mellékletében
megadott mintának megfelelően kell elkészíteni. Az engedély
csak akkor adható ki, ha az importőr tagállam számára
meggyőzően igazolták az összes megállapított feltétel teljesülését.

Ezen cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az érintett tagállamok állapítják meg az engedély iránti kérelem, valamint az
engedély kiállításának és felhasználásának a feltételeit. Az engedély 1., 2., 4., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 24. és 25. rovatát
azonban mindenképpen ki kell tölteni.

Az engedélyek kiállítása és alkalmazása történhet számítógépes
rendszerek használatával, az illetékes hatóságok által meghatározott részletes szabályokkal összhangban. Ezen engedélyek
tartalmának meg kell egyeznie az első és második albekezdésben említett, papíron kiállított engedélyek tartalmával.
Azon tagállamokban, ahol nem áll rendelkezésre számítógépes
rendszer, az importőr csak a papíron kibocsátott engedélyt
használhatja.

Minden tagállamnak létre kell hoznia az 1673/2000/EK rendelet
5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett
ellenőrzési rendszert.

(4)
Abban az esetben, ha a tagállamok az 1673/2000/EK
rendelet 2. cikk (3) bekezdése b) pontjának második albekezdése
értelmében úgy határoznak, hogy támogatást nyújtanak a 7,5 %ot meghaladó szennyeződés-, illetve szilánktartalmú rövid
lenrost, illetve kenderrost után, legkésőbb a folyó gazdasági év
január 31-éig értesítik erről a Bizottságot meghatározva az érintett hagyományos levezető piacokat.

(2)
Az 1673/2000/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének
harmadik francia bekezdésével összhangban, az érintett tagállamok megállapítják a nem vetésre szolgáló kendermag importőrei részére kiadott engedélyekre vonatkozó rendelkezéseket.
Ezek a rendelkezések tartalmazzák az engedélyezés és az ellenőrzési feltételek, valamint a szabálytalanság esetén alkalmazandó
bírságok meghatározását.

Ezekben az esetekben az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott adatokkal együtt a tagállam csatolja a 7,5 %-nál
több szennyeződést és szilánkot tartalmazó, és támogatási kérelmekben szereplő rövid lenrost és kenderrost tényleges, kiigazítás
nélküli mennyiségeinek lebontott felsorolását.

Az első albekezdésben említett kendermag behozatala esetében
az e cikk (1) bekezdésében említett engedély csak akkor állítható
ki, ha az engedéllyel rendelkező importőr vállalja, hogy a
tagállam által meghatározott határidőn belül és feltételek mellett
bemutatja az illetékes hatóságnak azokat az iratokat, amelyek
igazolják, hogy az engedély tárgyát képező kendermag az engedély kiállításának napjától számított legfeljebb 12 hónapon belül
keresztül ment a következő műveletek egyikén:

16. cikk
Meghatározó ügyleti tény
A 6. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi időszakra
vonatkozóan az euro árfolyama szempontjából meghatározó

a) vetésre használhatatlanná tétel;
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b) állati takarmányozás céljára a kendermagtól eltérő maggal
való összekeverés, feltéve hogy a kendermag a teljes keverék
legfeljebb 15 %-át – kivételes esetben legfeljebb 25 %-át –
teszi ki, amennyiben az engedéllyel rendelkező importőr
indokolással együtt kérelmezi azt;
c) harmadik országba történő újrakivitel.
Ha az engedélyben szereplő kendermag egy része nem esett át a
12 hónapos időszakon belül a második albekezdésben említett
műveletek egyikén, akkor a tagállam az engedéllyel rendelkező
importőr indokolással kísért kérelmére egy vagy két alkalommal
hat hónappal meghosszabbíthatja a határidőt.
A második albekezdésben említett tanúsítványokat azok a piaci
szereplők készítik el, akik a műveleteket elvégezték, és azok
legalább a következő adatokat tartalmazzák:

Adott esetben az importáló tagállam elküldi az érintett tagállamnak az ez utóbbi területén elvégzett műveletekre vonatkozó,
és az engedéllyel rendelkező importőrök által benyújtott tanúsítványok másolatait. Ha szabálytalanságokat fedeznek fel az
első albekezdésben említett ellenőrzések során, az érintett
tagállam tájékoztatja az importáló tagállam illetékes hatóságát.
(4)
A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés
végrehajtására elfogadott rendelkezésekről.
Legkésőbb minden év január 31-ig a tagállamok értesítik a
Bizottságot az előző gazdasági év során felfedezett szabálytalanságok következtében kivetett bírságokról és megtett intézkedésekről.
A tagállamok elküldik az engedélyek kiállításáért és az e cikkben
említett ellenőrzésekért felelős hatóságok nevét és címét a
Bizottságnak, amely továbbítja ezt a többi tagállamhoz.

a) piaci szereplő neve, teljes címe, tagállama és aláírása;
b) a második albekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően elvégzett művelet leírása és annak elvégzésének napja;
c) annak a kendermagnak a mennyisége kilogrammban,
amelyet a műveletnek alávetettek.
(3)
Kockázatelemzés alapján minden érintett tagállam ellenőrzi a területén elvégzett, a (2) bekezdés második albekezdésében említett műveletekkel kapcsolatos tanúsítványok hitelességét.
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18. cikk
A 245/2001/EK rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell
tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a III.
mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell
alkalmazni.
19. 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. június 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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II. MELLÉKLET
A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája
A Bizottság 245/2001/EK rendelete
(HL L 35., 2001.2.6., 18. o.)
A Bizottság 1093/2001/EK rendelete
(HL L 150., 2001.6.6., 17. o.)
A Bizottság 52/2002/EK rendelete
(HL L 10., 2002.1.12., 10. o.)
A Bizottság 651/2002/EK rendelete
(HL L 101., 2002.4.17., 3. o.)

kizárólag az 1. cikk (2) bekezdése

A Bizottság 1401/2003/EK rendelete
(HL L 199., 2003.8.7., 3. o.)
A Bizottság 873/2005/EK rendelete
(HL L 146., 2005.6.10., 3. o.)
A Bizottság 1913/2006/EK rendelete
(HL L 365., 2006.12.21., 52. o.)

kizárólag a 24. cikk
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III. MELLÉKLET
Megfelelési táblázat
245/2001/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, első francia bekezdés

2. cikk, a) pont

2. cikk, második francia bekezdés, bevezető szöveg

—

2. cikk, második francia bekezdés, a) pont

2. cikk, b) pont

2. cikk, második francia bekezdés, b) pont

2. cikk, c) pont

2. cikk, második francia bekezdés, c) pont

2. cikk, d) pont

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

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

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

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont

3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont, első francia
bekezdés

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

3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont, második
francia bekezdés

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

3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont, harmadik
francia bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, b) pont, iii. alpont

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

3. cikk, (1) bekezdés, c) pont

3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

—

3. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, a) pont

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

3. cikk, (2) bekezdés, a) pont, i. alpont

3. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés, b) pont

3. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont

3. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés, c) pont

3. cikk, (2) bekezdés, a) pont, iii. alpont

3. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, b) pont

3. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, c) pont

3. cikk, (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, d) pont

3. cikk, (3)–(6) bekezdés

3. cikk, (3)–(6) bekezdés

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, a) pont

4. cikk, a) pont

4. cikk, b) pont, első francia bekezdés

4. cikk, b) pont, i. alpont

4. cikk, b) pont, második francia bekezdés

4. cikk, b) pont, ii. alpont

4. cikk, b) pont, harmadik francia bekezdés

4. cikk, b) pont, iii. alpont

4. cikk, c) és d) pont

4. cikk, c) és d) pont

5. cikk

5. cikk

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

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

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

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

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

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

6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

6. cikk, (2) és (3) bekezdés

6. cikk, (2) és (3) bekezdés
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7. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

7. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

7. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

7. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont

7. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

8. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

8. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

8. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, b) pont

8. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

8. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

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

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

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

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

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

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

9. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

10., 11. és 12. cikk

10., 11. és 12. cikk

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

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

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

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

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

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

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

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

13. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

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

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

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

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

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

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

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

13. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, c) pont

13. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, negyedik francia
bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, d) pont

13. cikk, (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

15. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, 1. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, i. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, 2. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, ii. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, 3. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, a) pont, iii. alpont

15. cikk, (3) bekezdés, b)–f) pont

15. cikk, (3) bekezdés, b)–f) pont

15. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

16. cikk

16. cikk

17. cikk

—

17a. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

17a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

17a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg

17. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető
szöveg
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17a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia
bekezdés

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

17a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második
francia bekezdés

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

17a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, harmadik
francia bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, c) pont

17a. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

17a. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető
szöveg

17. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető
szöveg

17a. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, első francia
bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, a) pont

17a. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, második
francia bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, b) pont

17a. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, harmadik
francia bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés, c) pont

17a. cikk, (3) és (4) bekezdés

17. cikk, (3) és (4) bekezdés

18. cikk

—

—

18. cikk

19. cikk, első albekezdés

19. cikk

19. cikk, második és harmadik albekezdés

—

Melléklet

I. melléklet

—

I. és II. melléklet
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A BIZOTTSÁG 508/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
a hántolt és fényezett gabonamagvak export-visszatérítéskor alkalmazandó meghatározásáról
(kodifikált változat)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(3)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével
foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikkével
összefüggésben a 170. cikke első albekezdésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az export-visszatérítés nyújtása szempontjából fényezett és
hántolt gabonamagvak azok a magvak, amelyek az I. mellékletben felsorolt jellemzőkkel rendelkeznek.

mivel:
2. cikk
(1)

(2)

A hántolt és fényezett gabonamagvak export-visszatérítésekor alkalmazandó meghatározásáról szóló, 1968.
június 28-i 821/68/EGK bizottsági rendeletet (2) több
alkalommal és jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni
kell.
Az export-visszatérítésnek figyelembe kell vennie az
export-visszatérítésre jogosult, gabonafélékből előállított
termék minőségét, hogy a közpénzek ne járuljanak
hozzá alacsony minőségi színvonalú áruk kiviteléhez.
Ezért szükséges megállapítani a „hántolt magvakra” és a
„fényezett magvakra” vonatkozó export-visszatérítésre
jogosult gabonamagvak pontos, a tagállamokban alkalmazandó meghatározását.

A 821/68/EGK rendelet hatályát veszti.

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

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

Ez a rendelet 2008. július 1-jétől alkalmazandó.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 361/2008/EK rendelettel
(HL L 121., 2008.5.7., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 149., 1968.6.29., 46. o. A legutóbb a 39/2007/EK rendelettel
(HL L 11., 2007.1.18., 11. o.) módosított rendelet.
(3) Lásd a II. mellékletet.
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I. MELLÉKLET
A. „HÁNTOLT MAGVAK” (HÉJAZOTT VAGY TISZTÍTOTT) ÉS „FÉNYEZETT MAGVAK” MEGHATÁROZÁSA
I. A „hántolt magvak” a héjazott és a tisztított magvakat foglalják magukban
1. Héjazott magvak:
azok a magvak, amelyekről a terméshéjat nagyrészt eltávolították, vagy az olyan toklászos szemtermésű gabonamagvak (lásd a 10.03 vámtarifaszámú gabonafélékhez fűzött magyarázó megjegyzéseket), amelyekről a
toklászt a hozzátapadó terméshéjjal együtt távolították el (mint például a pelyvás árpa esetében), vagy
amelyeknél a toklász olyan szorosan tapad a terméshéjhoz, hogy nem lehet csépléssel vagy másként leválasztani
(mint a zab esetében).
2. Tisztított magvak:
azok a magvak (az árpa esetében az eltávolított toklászúak), amelyekről a terméshéj és a maghéj (teste) nagyobb
részét eltávolították.
II. A „fényezett magvak” a következőket foglalják magukban
1. Első osztályú magvak:
a) a következő meghatározásnak megfelelő magok:
fényezett gabonamagvak, elsősorban az árpa esetében, amelyekről az egész maghéj, a terméshéj, a csíra,
valamint a külső réteg és az aleuronréteg nagy része eltávolításra került, és amelyek azonos méretűek és
kerek formájúak; és
b) amelyek ezenkívül megfelelnek a következő előírásoknak:
i. a magok szabályossága:
— a magok 75 %-a nem haladhatja meg a dm (*) 20 %-át;
— a magok 94 %-a progresszíven összeadva 3 % és 97 % között nem haladhatja meg a dm (*) 30 %-át;
— a magok 100 %-a nem haladhatja meg a dm (*) 50 %-át;
ii. a szabályosság meghatározása kerek nyílású rostákon való rostálással történik.
2. Másodosztályú magvak:
a II. rész 1. a) pontja szerinti meghatározásnak megfelelő magvak.

B. ROSTAELEMZÉS
I. Berendezés
1. Kerek nyílású rostasorozat (200 mm-es átmérővel, 4,0 mm-től 1,0 mm-ig terjedő nyílásátmérővel, 0,25 mm-es
nyílástávolsággal).
2. Rostálóberendezés – a rostálást kézzel kell végezni; rostáló segédeszköz (20 mm-es élhosszúságú gumikockák).
3. Precíziós mérleg.
II. Módszer
A fényezett árpát (árpagyöngy) rendszerint hat különböző rostán rostálják át; a rostasor tetején és alján zárt, a
legnagyobb nyílásméretű rosta van felül; a legfelső és legalsó rostának a rostálás végén üresnek kell lennie.
A fényezett árpa két, 50 és 100 gramm közötti, ellenőrzött tömegű mintáját a gumikockák segítségével legalább öt
percig kézzel rostálják.
(*) dm = az a középérték, amelyet a rostaelemzés grafikonjából nyertek azon a ponton, amikor a magok 50 %-a áthullott a rostán.
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A rostálás a rostasornak kézzel történő tartásából és többé-kevésbé vízszintesen, percenként 120-szor történő
rázásából áll, az egyes rázási utak körülbelül 70 mm esek. Ezt az oda-vissza mozgást percenként háromszoros
körmozgással kell megszakítani. Az átrostált maradékokat 0,1 grammos pontossággal lemérik, és az átrostált
termék százalékában fejezik ki, amelyet a legközelebbi egész számra kerekítenek, majd kiszámítják az átlagot.
Az átrostált maradékok százalékainak átlagát progresszíven össze kell adni, a 0 %–kal kezdve, a legnagyobb
nyílásméretű üres rosta maradékára vonatkozóan. Az összeadott Σ (%) százalékokat és a megfelelő rosták nyílásméretét fel kell vinni egy milliméterpapíron ábrázolt koordináta-rendszerbe, a Σ (%) értéket az ordinátatengelyen, a
lyukak átmérőjét milliméterben megadva az abszcisszatengelyen kell feltüntetni.
A középérték (dm) az Σ (%) = 50 esetében századmilliméterben kifejezett nyílásméret, amely a grafikonról kerül
leolvasásra, a pontokat egyenes vonallal összekötve.

II. MELLÉKLET
A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája
A Bizottság 821/68/EGK rendelete

(HL L 149., 1968.6.29., 46. o.)

A Bizottság 1634/71/EGK rendelete

(HL L 170., 1971.7.29., 13. o.)

A Bizottság 39/2007/EK rendelete

(HL L 11., 2007.1.18., 11. o.)

L 149/57
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III. MELLÉKLET
Megfelelési táblázat
821/68/EGK rendelet

ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

—

2. cikk

2. cikk

3. cikk

Melléklet, „hántolt magvak” (héjazott vagy tisztított) és
„fényezett magvak” meghatározása

I. melléklet, A. pont

Melléklet, A. pont

I. melléklet, A. pont, I.

Melléklet, B. pont, I. 1.

I. melléklet, A. pont, II. 1. a)

Melléklet, B. pont, I. 2., első bekezdés, a), b), és c) alpont

I. melléklet, A. pont, II. 1., b), i., első, második és harmadik
francia bekezdés

Melléklet, B. pont, I. 2., második albekezdés

I. melléklet, A. pont, II. 1., b), ii.

Melléklet, B. pont, I. 2., harmadik albekezdés

(*) jel

Melléklet, B. pont, II.

I. melléklet, A. pont, II. 2.

Melléklet, Rostaelemzés

I. melléklet, B. pont

Melléklet, Eszközök, első, második és harmadik bekezdés

I. melléklet, B. pont, I. 1., 2., 3. alpont

Melléklet, Módszer

I. melléklet, B. pont, II.

—

II. melléklet

—

III. melléklet
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A BIZOTTSÁG 509/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
a finomítóüzemeknek a 2007/2008-as gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCSországokból és Indiából származó nyers nádcukor végleges kiegészítő mennyiségének
meghatározásáról
valamint a legkevésbé fejlett országokból származó, a
1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára
alkalmazandó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. július 17-i 1100/2006/EK bizottsági rendelet (3)
3. cikkének (2) bekezdésében említett behozatalokra irányulnak.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

(4)

A finomítóüzemek 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-ig tartó időszakban történő ellátása céljából
az AKCS-országokból és Indiából származó nyers
nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról
szóló, 2007. december 20-i 1545/2007/EK bizottsági
rendelet (4), valamint a finomítóüzemek 2007/2008-as
gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról szóló, 2008.
február 1-jei 97/2008/EK bizottsági rendelet (5) már
meghatározta a kiegészítő mennyiségeket 80 000, illetve
120 000 tonnában. Ennélfogva helyénvaló 86 597
tonnában meghatározni a cukor végleges kiegészítő
mennyiségét a 2007/2008. gazdasági évre.

(5)

A finomítók megfelelő ellátása csak akkor garantálható,
ha a kedvezményezett országok betartják az általuk
kötött hagyományos kiviteli megállapodások előírásait.
Ezért szükségesnek mutatkozik a kedvezményezettek
országokra vagy országcsoportokra bontása. India
számára 6 000 tonnányi mennyiség kerül megnyitásra,
ezáltal a 2007/2008. gazdasági évben az Indiát megillető
összmennyiség 20 000 tonnát tesz ki; ez gazdaságilag
rentábilis szállítási mennyiségnek tekinthető. A fennmaradó mennyiség az AKCS-országok számára kerül
megnyitásra; ezek az országok közösen vállalták, hogy
a finomítók megfelelő ellátásának biztosítása érdekében
elosztják maguk között a mennyiségeket.

(6)

A kiegészítő cukormennyiség behozatalát megelőzően a
finomítóknak ellátási és szállítási megállapodásokat kell
kötniük a kedvezményezett országokkal, valamint a
kereskedőkkel. Annak érdekében, hogy a behozatali engedélyek kérelmezésére kellő időben fel lehessen készülni,
célszerű lenne, ha ez a rendelet a kihirdetés napján
hatályba lépne.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a cukorpiaci irányítóbizottság véleményével,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése
megállapítja, hogy a 2006/2007., a 2007/2008. és a
2008/2009. gazdasági évben a közösségi finomítóüzemek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében a
szóban forgó rendelet VI. mellékletében említett államokból származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségére vonatkozó behozatali vámokat fel kell függeszteni.

(2)

A kiegészítő mennyiséget a 2006/2007., a 2007/2008.
és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó
részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló,
2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2)
19. cikkének megfelelően kell kiszámítani egy átfogó
közösségi nyerscukor-ellátási mérleg-előrejelzés alapján.

(3)

A közösségi finomítók megfelelő ellátását szem előtt
tartva a mérleg szerint 286 597 tonnányi, fehércukoregyenértékben kifejezett kiegészítő nyerscukormennyiség
behozatala szükséges a 2007/2008. gazdasági évben. Ez
a kiegészítő mennyiség már magában foglalja a
2007/2008. gazdasági év utolsó hónapjaiban benyújtott
olyan
behozataliengedély-kérelmekben
szereplő
mennyiség becslését, amelyek a 2006/2007-es, a
2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan a legkevésbé fejlett országokból származó, finomításra szánt nyers nádcukor vámkontingenseinek
megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok,

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel
(HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 371/2007/EK rendelettel
(HL L 92., 2007.4.3., 6. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 196., 2006.7.18., 3. o.
(4) HL L 337., 2007.12.21., 67. o.
(5) HL L 29., 2008.2.2., 3. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1545/2007/EK és 97/2008/EK rendeletben meghatározott mennyiségek kiegészítése céljából a Bizottság
a 2007/2008. gazdasági évre 86 597 tonnányi, fehércukor-egyenértékben kifejezett végleges kiegészítő
nyersnádcukor-mennyiséget határoz meg:
a) 80 597 tonna, India kivételével a 318/2006/EK rendelet VI. mellékletében felsorolt államokból származó,
fehércukor-egyenértékben kifejezett cukor;
b) 6 000 tonna, Indiából származó, fehércukor-egyenértékben kifejezett cukor.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG 510/2008/EK RENDELETE
(2008. június 6.)
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan
történő módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A kiigazítás másrészről a Közösségen belül a cukoripar
szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról
szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (2)
3. cikkének alkalmazása következtében vált szükségessé,
amely szerkezetátalakítási támogatást ír elő a kvótájukról
lemondó vállalkozások számára, valamint az említett rendelet 4a. cikke (4) bekezdésének alkalmazása következtében, amely a szerkezetátalakítási támogatást igénylő
termelők esetében az érintett vállalkozások kvótájának
végleges csökkentéséről rendelkezik. Ennek megfelelően
figyelembe kell venni azokat a kvótákat, amelyekről a
vállalkozások a szerkezetátalakítási program keretében a
2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan lemondtak,
valamint azokat, amelyek esetében a termelők által
benyújtott kérelmek alapján csökkentés vált szükségessé.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet VI. mellékletét ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 59. cikke (1)
bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet VI. melléklete meghatározza
a cukorra, az izoglükózra és az inulinszirupra vonatkozó
nemzeti és regionális kvótákat. Ezeket a kvótákat a
2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan ki kell igazítani.

A kiigazítás azért szükséges, mert újonnan meghatározott
kiegészítő és pótlólagos izoglükózkvótákat kell figyelembe venni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(3)

Azokat az esetleges pótlólagos izoglükózkvótákat,
amelyekben – kérelmük alapján – olaszországi, litvániai
és svédországi jóváhagyott vállalkozások a 2008/2009-es
gazdasági évre vonatkozóan később fognak részesülni, az
1234/2007/EK rendelet VI. melléklete az ott meghatározott kvóták következő kiigazítása alkalmával, 2009
februárjának vége előtt fogja figyelembe venni.

Az 1234/2007/EK rendelet VI. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 361/2008/EK rendelettel
(HL L 121., 2008.5.7., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 58., 2006.2.28., 42. o. A legutóbb az 1261/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 8. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
„VI. MELLÉKLET
Nemzeti és regionális kvóták
a 2008/2009-es gazdasági évtől kezdődően
(tonna)
Tagállam vagy régió
(1)

Belgium
Bulgária

Cukor
(2)

Izoglükóz
(3)

Inulinszirup
(4)

676 235,0

114 580,2

0

0

Csehország

372 459,3

Dánia

372 383,0

Németország

2 898 255,7

Írország

89 198,0

56 638,2

0

Görögország

158 702,0

Spanyolország

630 586,2

Franciaország (tengerentúli területek
nélkül)

123 423,4

2 956 786,7

Franciaország tengerentúli megyéi

480 244,5

Olaszország

508 379,0

Lettország

0

0

32 492,5

0

Litvánia

90 252,0

Magyarország

105 420,0

Hollandia

804 888,0

Ausztria

351 027,4

Lengyelország

1 405 608,1

Portugália (kontinentális területek)
Azori-szigetek autonóm régió
Románia

0

0

0

42 861,4
12 500,0

9 953,0
104 688,8

Szlovénia

220 265,8

15 879,0

0

Szlovákia

112 319,5

Finnország

80 999,0

Svédország

293 186,0

Egyesült Királyság
ÖSSZESEN

68 094,5
0

1 056 474,0

43 591,6

13 468 847,2

819 524,6

0”
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. április 7.)
az Európai Közösség és Ausztrália kormánya közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
(2008/420/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak
300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(2)

(3)

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légi
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel az annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

mivel:

(1)

figyelemmel – alá kell írni és azt ideiglenesen alkalmazni
kell,

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot,
hogy kezdjen tárgyalásokat harmadik országokkal a
meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott
Ausztrália kormányával a légiközlekedési szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló megállapodásról (a továbbiakban:
a megállapodás), a Bizottságot a meglévő kétoldalú
megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

A Bizottság által megtárgyalt megállapodást – annak egy
későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk
A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő
hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a
szerződő Felek írásban értesítették egymást arról, hogy az
ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.
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4. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 7. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést
megtegye.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 7-én.
a Tanács részéről
az elnök
R. ŽERJAV
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MEGÁLLAPODÁS
Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légiközlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG
egyrészről, és
AUSZTRÁLIA KORMÁNYA
másrészről
a továbbiakban: a Szerződő Felek
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Bíróság úgy találta, hogy több tagállam harmadik országgal létrehozott kétoldalú
megállapodásainak egyes rendelkezései nem egyeztethetők össze az európai közösségi joggal,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség több tagállama és Ausztrália számos, hasonló rendelkezéseket tartalmazó
kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodást kötött, és hogy a tagállamok kötelezettsége, hogy megtegyenek
minden szükséges lépést az ezen megállapodások és az EK-Szerződés közötti összeegyeztethetetlenségek megszüntetése
érdekében,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre
az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban letelepedett közösségi légifuvarozóknak
joguk van arra, hogy megkülönböztetéstől mentesen hozzáférjenek az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok
közötti légi útvonalakhoz,
TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen
harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi joggal összhangban engedélyezett
légifuvarozókban tulajdonjogot szerezzenek,
FELISMERVE, hogy az európai közösségi jog, valamint az Európai Közösség tagállamai és Ausztrália között létrejött
kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások rendelkezéseinek összhangja szilárd jogalapot teremt az Európai
Közösség és az Ausztrália közötti légiközlekedési szolgáltatások számára és fenntartja az ilyen légiközlekedési szolgáltatások folytonosságát,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség tagállamai és Ausztrália között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási
megállapodások azon rendelkezéseinek, amelyek nem összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal, módosítása vagy felváltása nem szükséges,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösségnek e megállapodásban nem célja az Európai Közösség és az Ausztrália
közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légifuvarozók és Ausztrália légifuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok
tekintetében történő átértelmezése,
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
Általános rendelkezések
(1)
E megállapodás alkalmazásában „tagállamok”: az Európai
Közösség tagállamai; „szerződő fél”: az e megállapodásban
részes szerződő fél; „fél”: a vonatkozó kétoldalú légiközlekedési
szolgáltatási megállapodásban részes szerződő fél; „légifuvarozó”: a légitársaságok is; „az Európai Közösség területe”: a
tagállamok azon területe, amelyre vonatkozik az Európai Közösséget létrehozó szerződés.
(2)
Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban
az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam
állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)
Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban
az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam
légifuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az
adott tagállam által kijelölt légifuvarozókra vagy légitársaságokra
való hivatkozásként kell értelmezni.
2. cikk
Kijelölés, engedélyezés és visszavonás
(1)
A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezéseivel szemben az e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései érvényesülnek az érintett tagállam légifuvarozóinak kijelölése, a légifuvarozó részére Ausztrália által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása,
felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.
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(2)
A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezéseivel szemben az e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései érvényesülnek Ausztrália légifuvarozóinak
kijelölése, a légifuvarozó részére az érintett tagállam által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása,
felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(3)
E kijelölés és a kijelölt légifuvarozó(k)nak az előírt
formában és módon benyújtott, üzemeltetési engedélyekre és
műszaki jogosítványokra irányuló kérelmeinek kézhezvételét
követően mindegyik fél — a (4) és (5) bekezdésre is figyelemmel — a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő
engedélyeket és jogosítványokat, feltéve hogy:

a) a valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó esetében:

i. a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés
értelmében a kijelölő tagállamban telepedett le, és az
európai közösségi jognak megfelelő érvényes üzemeltetési
engedéllyel rendelkezik; és

ii. a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási
ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóság a
kijelölésben egyértelműen meg van jelölve; és

iii. a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye azon
tagállam területén található, amelytől az érvényes üzemeltetési engedélyt kapta; és

iv. a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a
tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, és/vagy a
III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok
állampolgárai tulajdonában van, és azok tényleges ellenőrzése alatt áll.

b) az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó esetében:

i. Ausztrália gyakorolja és tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését; és

ii. a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye
Ausztráliában található.

(4)
Bármelyik félnek jogában áll a másik fél által kijelölt
légifuvarozó üzemeltetési engedélyét vagy műszaki jogosítványát
megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amenynyiben:

a) a valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó esetében:

2008.6.7.

i. a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés
értelmében nem a kijelölő tagállamban telepedett le, vagy
nem rendelkezik az európai közösségi jognak megfelelő,
valamely tagállam által kiadott érvényes üzemeltetési
engedéllyel; vagy

ii. nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam
gyakorolja vagy tartja fenn a légifuvarozó tényleges
szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi
hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva;
vagy

iii. a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye nem
azon tagállam területén található, amelytől az érvényes
üzemeltetési engedélyt kapta; vagy

iv. a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén
nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai,
vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy
azok állampolgárai tulajdonában van, és nem azok tényleges ellenőrzése alatt áll. vagy

v. Ausztrália és egy másik tagállam között létrejött kétoldalú megállapodás értelmében a légifuvarozó már rendelkezik üzemeltetési engedéllyel, és Ausztrália igazolni
tudja, hogy az ezen megállapodás szerinti forgalmi
jogoknak egy olyan útvonalon történő gyakorlása,
amely érinti azon másik tagállam egy pontját, a
harmadik, negyedik vagy ötödik szabadságjog értelmében
fennálló forgalmi jogoknak a másik megállapodás által
előírt korlátozása megkerülését jelentené; vagy

vi. a légifuvarozó rendelkezik egy tagállam által kiadott
üzemeltetési engedéllyel, de Ausztrália és azon tagállam
között nem áll fenn kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, és Ausztrália igazolni tudja, hogy a
javasolt üzemeltetéshez szükséges forgalmi jogok az
Ausztrália által kijelölt légi fuvarozó(k) számára nem
kölcsönösen hozzáférhetők.

b) az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó esetében:

i. nem Ausztrália tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését; vagy

ii. a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye nem
Ausztráliában található.

(5)
Ausztrália a (4) bekezdés szerinti jogának gyakorlása
során, és az e cikk (4) bekezdése a) pontjának v. és vi. alpontja
szerinti jogainak sérelme nélkül, nem alkalmazhat a nemzetiség
alapján megkülönböztetést a tagállamok légifuvarozói között.
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3. cikk

7. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

Hatálybalépés

(1)
A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik
az e cikk (2) bekezdésének rendelkezései.

(1)
Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a
Szerződő Felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget
tettek.

(2)
Amennyiben egy tagállam (első tagállam) olyan légifuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy második
tagállam gyakorolja és tartja fenn, Ausztráliának a légifuvarozót
kijelölő első tagállam és Ausztrália között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak a második tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légifuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.
4. cikk
Viteldíjak az Európai Közösségen belül
(1)
A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik
az e cikk (2) bekezdésének rendelkezései.
(2)
Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet d) pontjában
foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó(k)nak a teljes mértékben az
Európai Közösségen belüli légi útvonalakon üzemelő járataira
vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog
hatálya alá tartoznak.
5. cikk

(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve a Szerződő Felek megegyeznek
abban, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a
napot követő hónap első napjától kezdve, amelyen a Szerződő
Felek értesítik egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárások
lezárultak.
(3)
A tagállamok és Ausztrália között létrejött azon megállapodásokat és egyéb rendelkezéseket, amelyek e megállapodás
aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket
nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja
fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és rendelkezésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának
napjától alkalmazni kell.
8. cikk
Megszűnés
(1)
Amennyiben az I. mellékletben felsorolt valamelyik
megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra
vonatkozik, ugyanebben az időben szintén megszűnik.
(2)
Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodás megszűnik, ez a megállapodás ugyanebben az időben szintén megszűnik.

A megállapodás mellékletei
E megállapodás mellékletei a megállapodás elválaszthatatlan
részét képezik.
6. cikk
Felülvizsgálat vagy módosítás
A Szerződő Felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának huszonkilencedik napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár,
cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván,
magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd,
szlovák és szlovén nyelven. Eltérés esetén az angol nyelvű
szöveg az irányadó.

L 149/68

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За правителството на Австралия
Por el Gobierno de Australia
Za vládu Austrálie
For Australiens regering
Für die Regierung Australiens
Austraalia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας
For the Government of Australia
Pour le gouvernement d'Australie
Per il governo d'Australia
Austrālijas valdības vārdā
Australijos Vyriausybės vardu
Ausztrália kormánya részéről
Għall-Gvern ta' l-Awstralja
Voor de Regering van Australië
W imieniu Rządu Australii
Pelo Governo da Austrália
Pentru Guvernul Australiei
Za vládu Austrálie
Za vlado Avstralije
Australian hallituksen puolesta
För Australiens regering
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I. MELLÉKLET
Az e megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke
a) Az Ausztrál Államszövetség és az Európai Közösség tagállamai között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

— az osztrák szövetségi kormány és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, kelt Bécsben, 1967. március 22-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Ausztria
megállapodás);
kiegészítve a Bécsben, 1999. március 25-én kelt egyetértési nyilatkozattal.

— a Dán Királyság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás,
amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet);
kiegészítve a skandináv országok közötti, a Scandinavian Airlines System (SAS) vonatkozásában történő együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozattal, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak;
kiegészítve az 1998. október 16-án kelt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel.

— a Finn Köztársaság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet 1999. június 15-én parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Finnország
megállapodástervezet);
kiegészítve a Helsinkiben, 1999. június 15-én kelt egyetértési nyilatkozattal;

— az Ausztrál Államszövetség kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között létrejött, a légiközlekedésről szóló
megállapodás, kelt Canberrában, 1965. április 13-án (a továbbiakban: az Ausztrália–Franciaország megállapodás);
a Párizsban, 1970. december 22-én és 1971. január 7-én kelt levélváltással módosítva.

— a Németországi Szövetségi Köztársaság és az Ausztrál Államszövetség között létrejött, a légiközlekedésről szóló,
módosított megállapodás, kelt Bonnban, 1957. május 22-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Németország megállapodás);
együtt olvasandó az 1998. június 12-én Canberrában kelt egyetértési nyilatkozattal és az 1998. szeptember 17-i és
1998. november 5-i levélváltásokkal;

— a Görög Királyság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt Athénban, 1971. június 10-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Görögország megállapodás);

— a Görög Köztársaság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló
megállapodás, amelyet Athénban, 1997. november 11-én parafáltak, és amelyet csatoltak az Athénban, 1997.
november 11-én kelt egyetértési nyilatkozathoz (a továbbiakban: az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet);

— Írország és Ausztrália között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet az 1957. november 26-án és 1957.
december 30-án kelt jegyzékváltással kötöttek (a továbbiakban: az Ausztrália–Írország megállapodás);

— az Ausztrál Államszövetség kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között létrejött, a légiközlekedési
szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt Rómában, 1960. november 10-én (a továbbiakban: az
Ausztrália–Olaszország megállapodás);

— Ausztrália kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya között létrejött, a Luxembourgban, 1997. szeptember 3-án kelt egyetértési nyilatkozathoz csatolt, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás (a
továbbiakban: az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet);
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— a Málta kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás,
kelt Canberrában, 1996. szeptember 11-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Málta megállapodás);
kiegészítve a 2003. december 1-jén kelt levélváltással;

— a Holland Királyság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatások létrehozásáról szóló megállapodás, kelt Canberrában, 1951. szeptember 25-én (a továbbiakban: az
Ausztrália–Hollandia megállapodás);

— a Lengyel Köztársaság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló
megállapodás, kelt Varsóban, 2004. április 28-án (a továbbiakban: az Ausztrália–Lengyelország megállapodás);

— a Svéd Királyság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás,
amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet);
kiegészítve a skandináv országok közötti, a Scandinavian Airlines System (SAS) vonatkozásában történő együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozattal, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak;
kiegészítve az 1998. október 16-án kelt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel;

— a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között
létrejött, a területeik közötti és azokon túli légiközlekedési szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt
Londonban, 1958. február 7-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás);

b) Légiközlekedési szolgáltatási megállapodások és egyéb rendelkezések, amelyeket az Ausztrál Államszövetség és az
Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek
hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen
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II. MELLÉKLET
Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és az e megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek
jegyzéke
a) Kijelölés:
— az Ausztrália–Ausztria megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 3. cikke;
— az Ausztrália–Németország megállapodás 3. cikke; (*)
— az Ausztrália–Görögország megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 3. cikke; (*)
— az Ausztrália–Írország megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Olaszország megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Málta megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Hollandia megállapodás 3. cikke; (*)
— az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 2. cikke;
— az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 3. cikke;
— az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke;
b) Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:
— az Ausztrália–Ausztria megállapodás 7. cikke; (*)
— az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 4. cikke;
— az Ausztrália–Finnország megállapodástervezet 5. cikke;
— az Ausztrália–Franciaország megállapodás 8. cikke; (*)
— az Ausztrália–Németország megállapodás 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Görögország megállapodás 5. cikke; (*)
— az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 5. cikke; (*)
— az Ausztrália–Írország megállapodás 7. cikke; (*)
— az Ausztrália–Olaszország megállapodás 5. cikke; (*)
— az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 4. cikke; (*)
— az Ausztrália–Málta megállapodás 5. cikke; (*)
— az Ausztrália–Hollandia megállapodás 6. cikke; (*)
(*) E megállapodás 2. cikkének (2) bekezdése nem vonatkozik ezekre a rendelkezésekre.
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— az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 2. cikke;
— az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 4. cikke;
— az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke;
c) Szabályozási ellenőrzés:
— Ausztrália Kormányának légiforgalmi hatósága és Ausztria Kormánya közötti azon egyetértési megállapodás 4.
melléklete, amelyet 1999. március 25-én írtak alá, és az Ausztrália-Ausztria megállapodás keretében ideiglenesen
alkalmaznak;
— az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 17. cikke;
— az Ausztrália–Finnország megállapodástervezet 8. cikke;
— az Ausztrália kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat C. melléklete, amelyet Canberrában, 1998. június 12-én írtak alá és az Ausztrália–Németország
megállapodás keretében átmenetileg alkalmaznak;
— az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 8. cikke;
— az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 7. cikke;
— az Ausztrália–Málta megállapodás 8. cikke;
— az Ausztrália kormánya és a Holland Királyság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat C.
melléklete, amelyet Hágában, 1997. szeptember 4-én írtak alá és az Ausztrália–Hollandia megállapodás keretében
átmenetileg alkalmaznak;
— az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 5. cikke;
— az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 17. cikke;
d) Viteldíjak az Európai Közösségen belül:
— az Ausztrália–Ausztria megállapodás 9. cikke;
— az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 13. cikke;
— az Ausztrália-Finnország megállapodás 14. cikke
— az Ausztrália–Franciaország megállapodás 10. cikke;
— az Ausztrália kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat E. melléklete, amelyet Canberrában, 1998. június 12-én írtak alá az 1998. szeptember 17-i és
1998. november 5-i levélváltásokkal összefüggésben, és az Ausztrália–Németország megállapodás keretében átmenetileg alkalmaznak;
— az Ausztrália–Görögország megállapodás 9. cikke;
— az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 14. cikke;
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— az Ausztrália–Írország megállapodás 9. cikke;
— az Ausztrália–Olaszország megállapodás 9. cikke,
— az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 11. cikke;
— az Ausztrália–Málta megállapodás 14. cikke;
— az Ausztrália–Hollandia megállapodás mellékletének IV. szakasza;
— az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 10. cikke;
— az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 13. cikke;
— az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke.

III. MELLÉKLET
A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke
a) Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);
b) A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);
c) A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);
d) A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedési megállapodás
értelmében).

L 149/73
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. június 5.)
a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Svájci
Államszövetségben történő alkalmazásáról
(2008/421/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

E határozat hatálybalépésének lehetővé kell tennie valós
SIS-adatoknak a Svájci Államszövetség számára történő
továbbítását. Ezen adatok konkrét felhasználása folytán a
Tanácsnak az SCH/Com-ex (98) 26. def. határozatban
foglalt, idevonatkozó schengeni értékelési eljárásokon
keresztül lehetősége nyílik arra, hogy ellenőrizze a SISre vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezéseinek
helyes alkalmazását a Svájci Államszövetségben. Az
értékelések elvégzését követően a Tanácsnak határoznia
kell a határellenőrzésnek a Svájci Államszövetséggel
közös belső határoknál való megszüntetéséről.

(5)

A Svájci Államszövetség, az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról, valamint a Svájcban, Izlandon vagy Norvégiában
benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős állam meghatározására vonatkozó kritériumokról
és mechanizmusokról kötött megállapodás úgy rendelkezik, hogy a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére tekintettel ugyanazon a napon
lép hatályba, mint a megállapodás.

(6)

Külön tanácsi határozatot kell hozni a személyek ellenőrzésének a belső határokon való megszüntetésére
vonatkozó időpont meghatározásáról. A határozatban
meghatározott, a határellenőrzés megszüntetésére vonatkozó időpontig bizonyos korlátozásokat kell alkalmazni
a SIS használatára,

tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség, valamint a
Svájci Államszövetség által kötött, a Svájci Államszövetségnek
a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) (1) – melyet 2004. október 26-án írtak
alá (2) és 2008. március 1-jén lépett hatályba (3) – és különösen
annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 15. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy
a schengeni vívmányok rendelkezéseit csak akkor kell
alkalmazni a Svájci Államszövetségben, ha a Tanács így
határoz annak megvizsgálását követően, hogy a vívmányok alkalmazásához szükséges feltételek teljesültek-e.

(2)

A Tanács megvizsgálta, hogy a Svájci Államszövetség
biztosítja-e a kielégítő szintű adatvédelmet a következő
lépésekkel:

Egy részletes kérdőívet juttattak el a Svájci Államszövetségnek, amelynek válaszait rögzítették és a Schengent
értékelő és végrehajtását felügyelő Állandó Bizottság
létrehozásáról szóló végrehajtó bizottsági határozatban
(a továbbiakban: SCH/Com-ex (98) 26. def.) (4) foglalt,
az adatvédelemmel kapcsolatos schengeni értékelési eljárásokkal összhangban a Svájci Államszövetségben ellenőrzési és értékelési látogatásra került sor.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
(3)

A Tanács 2008. június 5-én arra a következtetésre jutott,
hogy a Svájci Államszövetség teljesítette az e területre
vonatkozó feltételeket. Ebből következően ki lehet tűzni
azt az időpontot, amelytől a Schengeni Információs
Rendszerre (a továbbiakban: SIS) vonatkozó schengeni
vívmányok a Svájci Államszövetségben is alkalmazhatók.

(1) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
(2) 2004/849/EK tanácsi határozat (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.) és
2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.)
(3) 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.) és
2008/149/IB tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.)
(4) HL L 239., 2000.9.22., 138. o.

(1)
A SIS-re vonatkozó, az I. mellékletben említett schengeni
vívmányok rendelkezéseit a Svájci Államszövetségre a Belga
Királysággal, a Cseh Köztársasággal, a Dán Királysággal, a Németországi Szövetségi Köztársasággal, az Észt Köztársasággal, a
Görög Köztársasággal, a Spanyol Királysággal, a Francia Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Lett Köztársasággal, a Litván
Köztársasággal, a Luxemburgi Nagyhercegséggel, a Magyar
Köztársasággal, a Máltai Köztársasággal, a Holland Királysággal,
az Osztrák Köztársasággal, a Lengyel Köztársasággal, a Portugál
Köztársasággal, a Szlovén Köztársasággal, a Szlovák Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal fenntartott
kapcsolataiban 2008. augusztus 14-től kell alkalmazni.
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(2)
A SIS-re vonatkozó, a II. mellékletben említett schengeni
vívmányok rendelkezéseit a Svájci Államszövetségre a Belga
Királysággal, a Cseh Köztársasággal, a Dán Királysággal, a
Németországi Szövetségi Köztársasággal, az Észt Köztársasággal,
a Görög Köztársasággal, a Spanyol Királysággal, a Francia
Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Lett Köztársasággal,
a Litván Köztársasággal, a Luxemburgi Nagyhercegséggel, a
Magyar Köztársasággal, a Máltai Köztársasággal, a Holland
Királysággal, az Osztrák Köztársasággal, a Lengyel Köztársasággal, a Portugál Köztársasággal, a Szlovén Köztársasággal, a
Szlovák Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal fenntartott kapcsolataiban az említett rendelkezésekben
meghatározott időponttól kell alkalmazni.
(3)
2008. június 9-től valós SIS-adatok továbbíthatók a Svájci
Államszövetség számára.

L 149/75

szemben egy tagállam a SIS-ben a beutazás megtagadására
irányuló figyelmeztető jelzést adott ki;

b) tartózkodik a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések
fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i
egyezmény (1) (a továbbiakban: a schengeni egyezmény)
96. cikke hatálya alá tartozó adatok bevitelétől.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A Svájci Államszövetség 2008. augusztus 14-től, a (4) bekezdésre is figyelemmel, képes lesz adatokat bevinni a SIS-be, és
használni a SIS-adatokat.
Kelt Luxembourgban, 2008. június 5-én.
(4)
A határellenőrzésnek a Svájci Államszövetséggel közös
belső határokon való megszüntetésének időpontjáig a Svájci
Államszövetség:
a) nem köteles a területére történő beutazást megtagadni vagy
harmadik államok olyan állampolgárait kiutasítani, akikkel

a Tanács részéről
az elnök
D. MATE

(1) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb az 1987/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.)
módosított egyezmény.
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I. MELLÉKLET
A SIS-re vonatkozó azon schengeni vívmányok rendelkezéseinek jegyzéke, amelyeket a Svájci Államszövetségre
alkalmazni kell
1. A schengeni egyezmény rendelkezéseinek tekintetében:
a schengeni egyezmény 64. cikke és a 92–119. cikke;
2. A SIS-re vonatkozó egyéb rendelkezések:
a) a schengeni egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság következő határozatának rendelkezései tekintetében:
a SIS központi részére vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, 1997. december 15-i végrehajtó
bizottsági határozat (SCH/Com-ex (97) 35) (1);
b) a schengeni egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság következő nyilatkozatának rendelkezései tekintetében:
a Végrehajtó Bizottság 1996. április 18-i nyilatkozata az idegen fogalmának meghatározásáról (SCH/Com-ex (96)
decl. 5) (2);
c) egyéb eszközök:
i. az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (3), amennyiben a SIS-en belüli
adatfeldolgozással kapcsolatban alkalmazandó;
ii. a Tanács 2000. március 27-i 2000/265/EK határozata (4) a „Sisnet” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes
tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési
szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról;
iii. a Tanács 2001. december 6-i 2424/2001/EK rendelete (5) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről;
iv. a Tanács 2001. december 6-i 2001/886/IB határozata (6) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről;
v. a SIRENE Kézikönyv (7);
vi. a Tanács 2004. április 29-i 871/2004/EK rendelete (8) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni
Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről, és minden későbbi, az új funkciók alkalmazásának
időpontjára vonatkozó határozat;
vii. a Tanács 2005. február 24-i 2005/211/IB határozata (9) néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus
elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről, és minden későbbi, az új
funkciók alkalmazásának időpontjára vonatkozó határozat;
viii. az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1160/2005/EK rendelete (10) a közös határokon történő
ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról
szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok
Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

HL L 239., 2000.9.22., 444. o. A legutóbb a 2008/328/EK határozattal (HL L 113., 2008.4.25., 21. o.) módosított határozat.
HL L 239., 2000.9.22., 458. o.
HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
HL L 85., 2000.4.6., 12. o. A legutóbb a 2008/319/EK határozattal (HL 109., 2008.4.19., 30. o.) módosított határozat.
HL L 328., 2001.12.13., 4. o. Az 1988/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
HL L 328., 2001.12.13., 1. o. A legutóbb a 2006/1007/IB tanácsi határozattal (HL L 411., 2006.12.30., 78. o.) módosított határozat.
A SIRENE Kézikönyv egyes részei megjelentek: HL C 38., 2003.2.17., 1. o. A kézikönyvet a 2008/333/EK (HL L 123., 2008.5.8.,
1. o.) és a 2008/334/IB (HL L 123., 2008.5.8., 39. o.) bizottsági határozat módosította.
8
( ) HL L 162., 2004.4.30., 29. o.
9
( ) HL L 68., 2005.3.15., 44. o.
(10) HL L 191., 2005.7.22., 18. o.
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2008.6.7.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

II. MELLÉKLET
A SIS-re vonatkozó azon schengeni vívmányok rendelkezéseinek jegyzéke, amelyeket a Svájci Államszövetségre
az említett rendelkezésekben meghatározott időponttól kell alkalmazni:
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete (1) a járművek forgalmi engedélyének
kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához
(SIS II) való hozzáféréséről;
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete (2) a Schengeni Információs Rendszer
második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról;
3. A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata (3) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS
II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról.

(1) HL L 381., 2006.12.28., 1. o.
(2) HL L 381., 2006.12.28., 4. o.
(3) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. június 5.)
az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény („az 1990. évi
Schengeni Egyezmény”) által létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott SIRENE-kézikönyv
4. melléklete minősítésének feloldásáról
(2008/422/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

A Tanács most helyénvalónak véli a SIRENE-kézikönyv 4.
melléklete minősítésének feloldását.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésére,

(5)

A SIRENE-kézikönyv 1., 3. és 6. mellékletének továbbra is
„Restreint UE” minősítésűnek kell maradnia,

mivel:
Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó
Bizottság által elfogadott SIRENE-kézikönyv egyes részei
titkosításának megszüntetéséről szóló, 2002. október 14i 2003/19/EK határozatával (1) a Tanács feloldotta a
SIRENE-kézikönyv egyes részeinek minősítését, és a
SIRENE-kézikönyv 2.3. szakaszát, valamint 1., 2., 3., 4.,
5. és 6. mellékletét „Restreint UE” szintre minősítette
vissza.

(1)

A SIRENE-kézikönyv legfrissebb, a 2006/757/EK bizottsági határozatban (2) és a SIRENE-kézikönyv módosításáról szóló, 2006. szeptember 22-i 2006/758/EK bizottsági határozatban (3) foglalt változata nem tartalmaz a
2003/19/EK határozat elfogadása időpontjában a kézikönyv részét képező 2.3. szakasszal egyenértékű rendelkezést.

(2)

Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó
Bizottság által elfogadott SIRENE-kézikönyv részei minősítési szintjének feloldásáról szóló, 2007. június 25-i
2007/473/EK határozatával (4) a Tanács feloldotta a
SIRENE-kézikönyv 2. és 5. mellékletének minősítését.

(3)

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

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

8., 2003.1.14., 34. o.
317., 2006.11.16., 1. o.
317., 2006.11.16., 41. o.
179., 2007.7.7., 52. o.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A SIRENE-kézikönyv 4. mellékletének minősítését fel kell oldani.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
3. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 5-én.
a Tanács részéről
az elnök
D. MATE
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BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. május 8.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves
munkaprogram keretében vizsgálandó egyes anyagokra vonatkozó dossziék új benyújtási
határidejének kijelöléséről
(az értesítés a C(2008) 1736. számú dokumentummal történt)
(2008/423/EK)
személy érdeklődést mutatott arra, hogy egyes szóban
forgó anyagok és terméktípusok esetében az
1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése
szerint átvegye a résztvevő szerepét.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének
(2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második
szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági
rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésének
második albekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

Az 1451/2007/EK rendelet megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell
vizsgálni.
Az e jegyzékben felsorolt anyag–terméktípus kombinációk közül több esetében vagy az összes résztvevő visszalépett, vagy az 1451/2007/EK rendelet 9. cikkében rögzített határidőre nem érkezett dosszié az értékelésre kijelölt
referens tagállamokhoz.
Következésképpen – és az 1451/2007/EK rendelet
11. cikkének (2) bekezdése alapján – a Bizottság erről
értesítette a tagállamokat. Ezt az információt 2007.
június 22-én elektronikus úton is nyilvánosságra hozták.
Az információ elektronikus úton való nyilvánosságra
hozatalától számított három hónapon belül néhány

(1) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.
(2) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel
(HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(5)

Ezen anyagok és terméktípusok esetében tehát a dossziék
benyújtására új határidőt kell kijelölni.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A mellékletben felsorolt anyagok és terméktípusok esetében a
dossziék benyújtásának új határnapja 2009. június 30.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
Azon anyagok és terméktípusok, amelyek esetében a dossziék benyújtásának új határnapja 2009. június 30.

Név

EK-szám

CAS-szám

Terméktípus

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

1

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

2

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

3

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

4

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

5

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

6

Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

Szilícium-dioxid/kieselguhr

Növényvédő szer

61790-53-2

18
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. június 6.)
az Egyesült Királyságban előforduló nagy patogenitású madárinfluenza H7 altípusával kapcsolatos
védekezési intézkedésekről
(az értesítés a C(2008) 2666. számú dokumentummal történt)
(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/424/EK)
madárinfluenza bizonyítottan kitört egy, a területén található baromfitartó gazdaságban, és a 2005/94/EK irányelv
keretében haladéktalanul meghozta a megfelelő intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kijelölését is.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikkének (4) bekezdésére,

(3)

A Bizottság az Egyesült Királysággal együttműködve
megvizsgálta az intézkedéseket, és meggyőződött arról,
hogy az adott tagállam illetékes hatósága által létrehozott
körzetek határai elegendő távolságra vannak a bizonyított
járványkitörés tényleges helyszínétől.

(4)

A Közösségen belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok általi
indokolatlan kereskedelmi akadályok elfogadásának
kockázatát elkerülendő, mihamarabb szükség van az
Egyesült Királyságban kialakított körzetek közösségi
szintű ismertetésére.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

mivel:

(1)

A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi
intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK
tanácsi irányelv és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (3) megállapít bizonyos, a madárinfluenza
felügyeletét és korai kimutatását célzó megelőző intézkedéseket, valamint a baromfin illetve más, fogságban élő
madarakon jelentkező madárinfluenza elleni járványvédelmi minimumintézkedéseket. Az említett irányelv
védő- és megfigyelési körzetek kijelölését írja elő nagy
patogenitású madárinfluenza kitörése esetén.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság 2008. június 4-én arról értesítette a
Bizottságot, hogy a H7 altípusú, nagy patogenitású

E határozat az Oxfordshire megyében található egyik baromfitartó gazdaságban a H7 altípusú, nagy patogenitású madárinfluenza bizonyított kitörését követően, az Egyesült Királyságban
az illetékes hatóság által kijelölt védő- és megfigyelési körzeteket
érinti; a járványkitörést az Egyesült Királyság 2008. június 4-én
jelentette be a Bizottságnak.

(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; helyesbített változat: HL L 195., 2004.6.2.,
12. o.
2
( ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.
(3) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

Az Egyesült Királyság biztosítja, hogy a 2005/94/EK irányelv
16. cikkének (1) bekezdése szerint kialakított védő- és megfigyelési körzetek legalább az e határozat mellékletének A. és B.
részében leírt területeket magukban foglalják.

(2)
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2. cikk
Ezt a határozatot 2008. június 28-ig kell alkalmazni.
3. cikk
E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.
a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A. RÉSZ
Az 1. cikkben említett védőkörzet

ISO országkód

Tagállam

Kód
(ha van)

UK

Egyesült Királyság

00201

Megnevezés

Oxfordshire és Warwickshire megyéknek az SP36412
42196 (*) koordináta köré vont 3,215 km-es körrel határos
és a körön belül eső részeiből álló terület.

(*) A koordináta az Ordnance Survey 1: 50 000 léptékű Landranger sorozatának koordinátája.

B. RÉSZ
Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet

ISO országkód

Tagállam

Kód
(ha van)

UK

Egyesült Királyság

00201

Megnevezés

Oxfordshire és Warwickshire megyéknek az SP36412
42196 (*) koordináta köré vont 10,215 km-es körrel határos
és a körön belül eső részeiből álló terület.

(*) A koordináta az Ordnance Survey 1: 50 000 léptékű Landranger sorozatának koordinátája.

