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

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 979/2008/EK RENDELETE
(2008. október 7.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
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 (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:
Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai ered
ményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékle
tében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatá
rozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság
rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2008. október 8-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 350., 2007.12.31., 1. o.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

88,1
52,8
113,8
84,9

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
68,9
89,6
105,1

0709 90 70

TR
ZZ

118,5
118,5

0805 50 10

AR
BR
TR
UY
ZA
ZZ

67,2
51,8
104,4
95,7
88,9
81,6

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

221,5
97,0
222,9
180,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
CR
MK
NZ
US
ZA
ZZ

67,2
145,7
122,9
73,4
67,4
37,6
106,5
93,3
95,0
89,9

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

45,1
43,2
140,8
108,8
84,5

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 980/2008/EK RENDELETE
(2008. október 7.)
a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK
rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról
és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat
legutóbb a 978/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosí
totta.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott
kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekez
désének második mondatára,
mivel:
(1)

A 945/2008/EK bizottsági rendelet (3) a 2008/2009-es
gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscu
korra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett
összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rende
letben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal össz
hangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek beho
zatalára a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó
irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 945/2008/EK
rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint
módosul.
2. cikk
Ez a rendelet 2008. október 8-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.
(3) HL L 258., 2008.9.26., 56. o.

(4) HL L 266., 2008.10.7., 10. o.
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MELLÉKLET
A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő importvámok 2008. október 8-tól alkalmazandó módosított összegei
(EUR)
Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó irányadó ár összege

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

(1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

24,54
24,54

3,84
8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

25,41
25,41

8,01
8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40

1701 11 90

(1) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(2) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.
(3) 1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.
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A BIZOTTSÁG 981/2008/EK RENDELETE
(2008. október 7.)
az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról,
valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló
423/2008/EK rendelet módosításáról
XIV. melléklete tartalmazza, továbbá ez utóbbi rendelet
24. cikke úgy rendelkezik, hogy a 423/2008/EK rendelet
XVI. melléklete tartalmazza azon borok listáját, amelyek
tekintetében az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete B.3.
pontjának megfelelően rendelkezni lehet a maximális illó
savtartalomtól való eltéréstől.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
46. cikke (1) és (2) bekezdésére,

(5)

Egyes „colheita tardia” jelzéssel ellátott „Douro” m.t.
portugál minőségi fehérborok maradékcukor-tartalma
eléri vagy meghaladja a 80 g/l-t, és a megfelelő minő
ségben való tárolásukhoz a 260 mg/l-es általános határ
értéket meghaladó, azonban 400 mg/l-nél kisebb kéndioxid-tartalomra van szükség. Következésképpen ezeket
a borokat indokolt felvenni a 423/2008/EK rendelet XIV.
melléklete b) pontjának első francia bekezdésében talál
ható listába.

(6)

Egyes, különleges eljárással készülő és 13 térfogatszáza
lékot meghaladó teljes alkoholtartalommal rendelkező
„Rioja” és „Málaga” eredetmegjelelölésű m.t. spanyol
minőségi borok, illetve „Douro” m.t. portugál minőségi
fehérborok illósavtartalma meghaladja az 1493/1999/EK
rendelet V. mellékletének B.1. pontjában meghatározott
határértékeket, de nem lépi túl – adott esettől függően –
a 25, 35 vagy 40 milliekvivalenst literenként. Követke
zésképpen ezeket a borokat fel kell venni az
423/2008/EK rendelet XVI. mellékletében található
listába.

(7)

A 423/2008/EK rendelet 44. cikke megállapítja az új
borászati kezelések tagállamok általi kísérleti jellegű alkal
mazásának általános szabályait. Az említett cikk (1)
bekezdésének c) pontjában szereplő feltétel, amely
megtiltja a kísérleti jellegű borászati módszerekkel kezelt
boroknak a kezelést engedélyező tagállamon kívülre
történő szállítását, nehézségeket okoz a gazdasági szerep
lőknek, elsősorban a kísérleti jellegű kezelések gazdasági
hatásának megítélése terén. Következésképpen indokolt
hatályon kívül helyezni ezt a korlátozást, ha a kérdéses
eljárást a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal
(OIV) már ajánlotta és közzétette.

(8)

A kísérleti jellegű módszerekkel kezelt borok Közösségen
belüli szállításának lehetőségét hatékony ellenőrzés alá
kell vonni, ami szükségessé teszi, hogy a borok kezelé
sére használt kísérleti jellegű módszereket feltüntessék az
1493/1999/EK rendelet 70. cikkének (1) bekezdésében
szereplő kísérő okmányon és az említett rendelet
70. cikkének (2) bekezdésében szereplő nyilvántartásban.

mivel:

(1)

(2)

A borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren
delet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (2)
hatályon kívül helyezte az 1493/1999/EK rendeletet. Az
1493/1999/EK rendelet V. címének a borászati eljárások
ra és kezelésekre vonatkozó I. fejezetét, a rendelet
70. cikkét, valamint a különösen a rendelet mellékle
teiben szereplő kapcsolódó rendelkezéseket azonban
2009. július 31-ig továbbra is alkalmazni kell.

Az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének A.2. pontja
eltérést enged a maximális kén-dioxid-tartalmat illetően
azon borkategóriák esetében, amelyek maradékcukortartalma legalább 5 gramm/liter.

(3)

Az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének B.3. pontja
egyes borkategóriák esetében lehetőséget ad a maximális
illósav-tartalomtól való eltérésre.

(4)

A 423/2008/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja az
1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes
szabályait, különös tekintettel a borok maximális kéndioxid-, illetve illósavtartalmára. Jelesül az említett rende
let 23. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az
1493/1999/EK rendelet V. melléklete A.2. pontjában
foglalt borlista módosításait a 423/2008/EK rendelet

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
(2) HL L 148., 2008.6.6., 1. o.
(3) HL L 127., 2008.5.15., 13. o.
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(9)

Következésképpen a 423/2008/EK rendeletet módosítani
kell.

(10)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 423/2008/EK rendelet a következőképpen módosul.
1. A 44. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő
képpen módosul:

2008.10.8.

Hivatal (OIV) már ajánlotta és közzétette, az előállított
termékek a Közösség egész területén forgalomba
hozhatók.”

b) A szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a szóban forgó eljárásokat és kezeléseket fel kell
tüntetni az 1493/1999/EK rendelet 70. cikkének (1)
bekezdésében szereplő kísérő okmányon és az emlí
tett rendelet 70. cikkének (2) bekezdésében szereplő
nyilvántartásban.”

2. A XIV. és XVI. melléklet e rendelet mellékletének megfe
lelően módosul.

a) A c) pont a következő mondattal egészül ki:
2. cikk
„Ha azonban a kísérleti célra engedélyezett borászati eljá
rást vagy kezelést a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati

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. október 7-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A 423/2008/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak.
1. A XIV. melléklet b) pontja a következő hetedik francia bekezdéssel egészül ki:
„— a következő eredetmegjelölésre jogosult m.t. minőségi fehérborok: »Douro«, amelyet a »colheita tardia« (késői
szüret) jelölés követ.”
2. A XVI. melléklet a következőképpen módosul.
a) Az f) pont i. és ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:
„i. literenként 25 milliekvivalens a következő borokra:
— a »vendimia tardía« jelöléshez kapcsolódó követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borok,
— a Rioja eredetmegjelölésre jogosult, túlérett szőlőből készült édes m.t. minőségi fehér- vagy rozéborok;
ii. literenként 35 milliekvivalens a következő borokra:
— a Ribeiro eredetmegjelölésre jogosult, túlérett szőlőből készült m.t. minőségi borok,
— azon m.t. minőségi likőrborok, amelyek a »generoso« vagy a »generoso de licor« megnevezéssel vannak
ellátva, és jogosultak a következő eredetmegjelölések valamelyikének használatára: Condado de Huelva,
Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga és Montilla-Moriles,
— a Málaga eredetmegjelölésre jogosult édes m.t. minőségi borok és m.t. minőségi likőrborok.”
b) A szöveg az alábbi p) ponttal egészül ki:
„p) a portugál borra vonatkozóan:
literenként 30 milliekvivalens a következő eredetmegjelölésre jogosult fehérborok esetében: »Douro«, amelyet a
»colheita tardia« (késői szüret) jelölés követ, ha a maximális alkoholtartalom legalább 16 térfogatszázalék és a
maradékcukor-tartalom legalább 80 g/l.”
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IRÁNYELVEK
A TANÁCS 2008/90/EK IRÁNYELVE
(2008. szeptember 29.)
a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő
növények forgalmazásáról
(Átdolgozott változat)

elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000.
május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvvel (4).

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére,

(6)

Célszerű olyan közösségi szabályokat létrehozni, amelyek
a Közösségben nagy gazdasági jelentőséggel bíró
gyümölcsnemzetségekre és -fajokra vonatkoznak, és
amelyek tartalmaznak egy közösségi eljárást további
nemzetségek és fajok az irányelv hatálya alá tartozó
nemzetségek és fajok listájára történő későbbi felvételére.
Azon nemzetségeket és fajokat kell felvenni a listára,
amelyeket a tagállamokban széles körben termesztenek,
és amelyek szaporítóanyagainak és/vagy ültetvény
anyagainak több tagállamra kiterjedő jelentős piaca van.

(7)

A 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi rendelkezé
seinek sérelme nélkül nem célszerű alkalmazni
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalmazására
vonatkozó közösségi szabályokat abban az esetben, ha
ezeket a termékeket harmadik országba irányuló kivitelre
szánják, mivel az ott alkalmazandó szabályok eltérhetnek
az ezen irányelvben meghatározottaktól.

(8)

Az egyértelműség érdekében meg kell állapítani a szük
séges fogalommeghatározásokat. A fogalommeghatározá
soknak tudományos és műszaki fejlődésen kell alapul
niuk, és az adott fogalmat teljes mértékben és egyértel
műen kell meghatározniuk annak érdekében, hogy
minden új piaci lehetőséget és a szaporítóanyagok
termesztése során használt új eljárásokat figyelembe
véve elősegítsék a belső piac harmonizációját. A fogalom
meghatározásokat össze kell hangolni a közösségi jogsza
bályok hatálya alá tartozó más szaporítóanyagok forgal
mazására vonatkozóan elfogadott fogalommeghatározá
sokkal.

(9)

Kívánatos minden egyes gyümölcsnemzetség és -faj
esetében növény-egészségügyi és minőségi előírásokat
meghatározni a nemzetközi rendszerek alapján, amelyek
többek között a kórokozóktól való mentesség tesztelé
sére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazhatnak. Ezért
helyénvaló adott esetben a nemzetközi rendszerek
alapján a forgalmazandó gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagok különböző kategóriáira vonatkozó harmonizált
szabályok rendszerét létrehozni.

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a
gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények
forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/34/EGK
tanácsi irányelvet (2) több alkalommal jelentős mértékben
módosították (3). Mivel további módosításokra van
szükség, az átláthatóság érdekében az irányelvet át kell
dolgozni.

(2)

A gyümölcstermesztés fontos szerepet tölt be a Közösség
mezőgazdaságában.

(3)

A gyümölcstermesztés megfelelő eredményei nagymér
tékben függnek a szaporításra használt anyag minősé
gétől és növény-egészségügyi állapotától.

(4)

A Közösség szintjén összehangolt feltételek biztosítják,
hogy a vásárlók a Közösség egész területén egészséges
és jó minőségű gyümölcsszaporító és ültetvényanyaghoz
jussanak.

(5)

Amennyiben azok a növényegészségügyre vonatkoznak,
e feltételeknek összhangban kell lenniük a növényeket
vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a
Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli

(1) 2007. december 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) HL L 157., 1992.6.10., 10. o.
(3) Lásd II. melléklet, A. rész.

(4) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.
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(10)

A jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatnak megfelel annak
előírása, hogy gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokat
vagy hivatalos vizsgálat alá vetnek, vagy a közösségi
jogszabályok hatálya alá tartozó más fajok esetében előírt
hatósági felügyelet mellett megvizsgálnak.

(11)

Nem engedélyezhető a géntechnológiával módosított
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalomba
hozatala és a gyümölcsfajták hivatalos nyilvántartásba
vétele, kivéve, ha a géntechnológiával módosított szerve
zetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról
szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvben (1) és a géntechnológiával
módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló,
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben (2) említett minden megfe
lelő intézkedést megtettek az emberi egészség vagy a
környezet bármiféle veszélyeztetésének elkerülése érde
kében.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Kívánatos a genetikai sokféleség megőrzésének és fenn
tartható módon való kiaknázásának biztosítása. A biodi
verzitás megőrzését célzó megfelelő intézkedések
hozandók a létező fajták megőrzésének biztosítása érde
kében más vonatkozó közösségi jogszabályokkal össz
hangban.

Helyénvaló kísérletekre, tudományos célra vagy szelekciós
munkára szánt anyagok forgalmazására vonatkozóan
feltételeket megállapítani, amennyiben ezen anyag a
különleges felhasználás következtében nem felel meg az
általános növény-egészségügyi és minőségi előírásoknak.

Elsősorban a gyümölcsszaporító, illetve ültetvényanyagok
szállítóinak feladata annak biztosítása, hogy termékeik
megfeleljenek az ezen irányelvben megállapított feltéte
leknek. Helyénvaló a szállítók szerepének, valamint a
rájuk vonatkozó feltételeknek a megállapítása. A szállí
tókat hivatalos nyilvántartásba kell venni annak érde
kében, hogy létrehozzák a gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok átlátható és gazdaságos minősítési eljá
rását.

Azokra a szállítókra, akik nem szakmabeli végső felhasz
nálók részére forgalmaznak, nem vonatkozik a nyilván
tartásba vételi kötelezettség.

A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok vásárlóinak
érdeke, hogy a különböző fajták neve ismert legyen, és

(1) HL L 106., 2001.4.17., 1. o.
(2) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
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hogy azonosságuk megmaradjon annak érdekében, hogy
a rendszer nyomon követhető legyen és növekedjen a
piacba vetett bizalom.

(17)

Ez a célkitűzés legjobban a fajta – különösen a régebbi
fajták – közismertsége vagy a leírás rendelkezésre bocsá
tása által érhető el, amely a Közösségi Növényfajta-hivatal
(CPVO) jegyzőkönyvein vagy azok hiányában más
nemzetközi vagy nemzeti szabályokon alapul.

(18)

A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok azonosságának
és megfelelő forgalmazásának érdekében közösségi szabá
lyokat kell hozni az egyes árutételek elkülönítéséről és
jelöléséről. Az árucímkéknek tartalmazniuk kell a hiva
talos ellenőrzéshez és a felhasználó tájékoztatásához
szükséges adatokat.

(19)

A tagállamok illetékes hatóságainak az általuk végzett
ellenőrzések és vizsgálatok során meg győződniük arról,
teljesülnek a gyümölcsszaporító, illetve ültetvény
anyagokra és a szállítókra vonatkozó feltételek. Az
ilyen vizsgálatok szintjét, mértékét és gyakoriságát az
érintett anyag kategóriájának figyelembevételével kell
megállapítani.

(21)

Közösségi ellenőrzési intézkedéseket kell előírni az ezen
irányelvben meghatározott előírásoknak a tagállamokban
való egységes alkalmazása érdekében.

(22)

Olyan szabályokat kell létrehozni, amelyek az olyan
természeti katasztrófák, mint például tűzvész és vihar
vagy előre nem látható körülmények okozta átmeneti
beszerzési nehézségek esetén lehetővé teszik egy korláto
zott időtartamra és meghatározott feltételek mellett az
ezen irányelvben meghatározottnál enyhébb feltételeknek
megfelelő gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgal
mazását.

(23)

Az arányosság elvének megfelelően olyan rendelkezést
kell hozni, amely lehetővé teszi a tagállamok számára,
hogy mentesítsék azokat a kistermelőket a címkézési
kötelezettség, az ellenőrzések és a hivatalos vizsgálatok
alól, akiknek a gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok
termelésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenysége
a helyi piac olyan végső felhasználóinak ellátására
irányul, akik nem hivatásszerűen vesznek részt a növény
termesztésben („helyi kereskedelem”).
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(24)

Meg kell tiltani, hogy az egyes tagállamok az ezen irány
elvben meghatározottaktól eltérő új feltételeket és korlá
tozásokat vezessenek be az I. mellékletben felsorolt
növénynemzetségek és -fajok forgalmazásával kapcso
latban.

(25)

Rendelkezni kell a harmadik országokból származó
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok Közösségen
belüli forgalmazásának engedélyezéséről, feltéve, hogy
azok ugyanazokkal a biztosítékkal rendelkeznek, mint a
Közösségben termelt gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagok, és megfelelnek a közösségi szabályoknak.

(26)

(27)

(28)

(29)

A tagállamokban a vizsgálatok során alkalmazott
szakmai módszerek összehangolása és a Közösségben,
valamint a harmadik országokban termelt gyümölcssza
porító és ültetvényanyagok összehasonlítása érdekében
összehasonlító vizsgálatokat kell végezni annak ellenőr
zésére, hogy ezek a termékek megfelelnek-e az ezen
irányelvben meghatározott követelményeknek.

A kereskedelmi forgalom zavartalanságának biztosítása
érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy saját területükön átmenetileg akkor is engedé
lyezhessék az ezen irányelv alkalmazásának időpontjában
már meglévő és minősített vagy C.A.C. anyagként felvett
anyanövényekből származó minősített és C.A.C. szaporí
tóanyag forgalmazását, ha az anyag nem felel meg az új
feltételeknek.

Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban
kell elfogadni.

Ez az irányelv nem sértheti a II. melléklet B. részében
felsorolt irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére és
alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagál
lami kötelezettségeket,
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(2)
Ez az irányelv az I. mellékletben felsorolt nemzetségekre
és fajokra, valamint azok hibridjeire alkalmazandó. Emellett az
irányelv az I. mellékletben nem szereplő nemzetségek és fajok
alanyaira és más növényi részeire, illetve azok hibridjeire is
alkalmazandó, ha azokba beoltották, vagy beoltják valamelyik,
az I. mellékletben szereplő nemzetség vagy faj, illetve annak
hibridje anyagát.

(3)
Ezt az irányelvet a 2000/29/EK irányelvben meghatáro
zott növény-egészségügyi szabályok sérelme nélkül kell alkal
mazni.

(4)
Az irányelv nem alkalmazható a ténylegesen harmadik
országokba irányuló kivitelre szánt termékekre, feltéve, hogy
azokat megfelelően jelölik és elkülönítik.

Az első albekezdésre, különösen a termékek azonosítására és
elkülönítésére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a 19. cikk
(2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „szaporítóanyag”: gyümölcstermő növények szaporítására és
termesztésére szánt magvak, növényi részek és minden
növényanyag, beleértve az alanyokat is;

2. „ültetvényanyagok”: értékesítés után elültetésre vagy újraülte
tésre szánt növények;

3. „fajta”: egy adott növényrendszertani taxonon belüli ismert
legalacsonyabb szintű besorolás, amely

a) definiálható egy adott genotípusból vagy genotípusok
kombinációjából adódó jellemzők leírásával;
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

b) bármely más növénycsoporttól megkülönböztethető az
említett jellemzők közül legalább egy jellemző leírásával;
és

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
Hatály

c) változatlan szaporíthatósága szempontjából egyetlen
egységnek fogható fel;

(1)
Ezt az irányelvet a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvény
anyagának a Közösségen belüli forgalmazására kell alkalmazni.
(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

4. „klón”: egyetlen növény vegetatív genetikailag egységes
utóda;
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5. „prebázis szaporítóanyag”: szaporítóanyag, amelyet
a) általánosan elfogadott módszerek alapján termesztettek,
a fajta azonosságának megőrzése, beleértve a fontos
gyümölcstermesztési értékének fontos jellemzőit, vala
mint a betegségek megelőzése céljából;
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b) ültetvényanyagok, amelyek(et):

i. közvetlenül, bázis vagy prebázis szaporítóanyagból
állítottak elő;

ii. gyümölcs termesztésére szánnak;
b) bázis szaporítóanyag vagy az ültetvényanyagon kívüli
minősített anyagtermesztésére szánnak;
c) megfelel a 4. cikk alapján a prebázis szaporítóanyagra
vonatkozóan megállapított különleges követelmények
nek; és
d) a hivatalos vizsgálatok alkalmával az a), b) és c) pontban
szereplő feltételeknek megfelelőnek nyilvánítottak;
6. „bázis szaporítóanyag”: szaporítóanyag, amelyet:
a) közvetlenül vagy ismert számú fázison keresztül vege
tatív módon állítottak elő prebázis szaporítóanyagból, a
fajta azonosságának megőrzése, beleértve a fontos
gyümölcstermesztési értékének fontos jellemzőit, vala
mint a betegségek megelőzése céljából;

iii. megfelel a 4. cikk alapján a minősített szaporító
anyagra vonatkozóan megállapított különleges köve
telményeknek; valamint

iv. a hivatalos vizsgálatok alkalmával az i., ii. és iii.
pontban szereplő feltételeknek megfelelőnek nyilvá
nítottak;
8. „C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) anyag”:
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok, amelyek(et):

a) fajtaazonosak és megfelelő módon fajtatiszták;

b) az alábbiakra szánnak:

b) minősített szaporítóanyag termesztésére szánnak;

— szaporítóanyag termesztése,

c) megfelel a 4. cikk alapján a bázis szaporítóanyagra
vonatkozóan megállapított különleges követelmények
nek; és

— ültetvényanyagok termesztése és/vagy
— gyümölcs termesztése;

d) a hivatalos vizsgálatok alkalmával az a), b) és c) pontban
szereplő feltételeknek megfelelőnek nyilvánítottak;

c) megfelelnek a 4. cikk alapján a C.A.C. anyagra vonatko
zóan megállapított különleges követelményeknek;

7. „minősített szaporítóanyag”:
a) szaporítóanyag, amely(et):
i. közvetlenül vegetatív módon állítottak elő bázis
szaporítóanyagból vagy prebázis szaporítóanyagból,
vagy, amennyiben alanyok termesztéséhez fogják
felhasználni, az alany bázis vagy minősített szaporí
tóanyagának minősített magjaiból;
ii. ültetvényanyag termesztésére szánnak;
iii. megfelel a 4. cikk alapján a minősített szaporító
anyagra vonatkozóan megállapított különleges köve
telményeknek;
iv. a hivatalos vizsgálatok alkalmával az i., ii. és iii.
pontban szereplő feltételeknek megfelelőnek nyilvá
nítottak;

9. „szállító”: bármely természetes vagy jogi személy, aki a
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok tekintetében a
következő tevékenységek közül legalább az egyiket hiva
tásszerűen űzi: szaporítás, termesztés, fenntartás, illetve
kezelés, importálás, valamint forgalmazás;
10. „forgalmazás”: gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok keres
kedelmi hasznosítás céljából harmadik fél részére történő
értékesítése, értékesítési célú birtoklása, eladásra történő
kínálása, rendelkezésre bocsátása, szállítása vagy átruházása
akár ellenérték fejében, akár pedig anélkül;
11. „illetékes hivatalos szerv”:
a) a tagállam által létrehozott vagy kijelölt, a nemzeti
kormány felügyelete alá tartozó hatóság, amely a
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokkal kapcsolatos
minőségi kérdésekért felelős;
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b) bármely állami hatóság, amelyet

— nemzeti szinten, vagy

— az érintett tagállam nemzeti jogszabályai által
meghatározott kereteken belül, a nemzeti hatóságok
felügyelete alatt, regionális szinten hoztak létre;
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származó élelmiszert vagy takarmányt az említett rendeletnek
megfelelően engedélyezték.

(4)
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok a területükön
engedélyezhetik a beszállítóknak, hogy forgalomba hozzák az
alábbi célokra szánt szaporítóanyag és ültetvényanyag megfelelő
mennyiségeit:

a) kísérletekre vagy tudományos célokra;
12. „hivatalos vizsgálat”: az illetékes hivatalos szerv által vagy az
illetékes hivatalos szerv felelősségi körében folytatott vizs
gálat;

13. „árutétel”: ugyanazon áru egységnyi mennyisége, amely a
homogén áruösszetétel és árueredet alapján azonosítható.

2. FEJEZET

b) szelekciós munkára; vagy

c) a genetikai sokféleség megőrzésének segítésére.

Azon feltételek, amelyek alapján a tagállamok ilyen engedélyeket
adhatnak ki, a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően fogadhatók el.

A GYÜMÖLCSSZAPORÍTÓ ÉS ÜLTETVÉNYANYAGOKRA
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

4. cikk

A forgalomba hozatalra vonatkozó általános
követelmények

A nemzetségekre és fajokra vonatkozó különleges
követelmények

(1)
A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok kizárólag
akkor forgalmazhatók, ha:

A 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárás alapján különleges
követelményeket kell létrehozni az I. mellékletben említett vala
mennyi növényi nemzetségre és fajra, megjelölve:

a) a szaporítóanyagot hivatalosan „prebázis szaporítóanyagnak”,
„bázis szaporítóanyagnak” vagy „minősített szaporító
anyagnak” minősítették, vagy megfelel a C.A.C. anyagként
való besorolás feltételeinek;

b) az ültetvényanyagot hivatalosan minősített anyagnak minő
sítették, vagy megfelel a C.A.C. anyagként való besorolás
feltételeinek.

(2)
A 2001/18/EK irányelv 2. cikkének 1. és 2. pontja értel
mében géntechnológiával módosított szervezetből álló
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok, forgalomba hozatala
csak akkor engedélyezhető, ha a géntechnológiával módosított
szervezetet ezen irányelvnek vagy az 1829/2003/EK rendeletnek
megfelelően engedélyezték.

(3)
Amennyiben ültetvényanyagból vagy szaporítóanyagból
készült termékeket a 3. cikk hatálya alá tartozó élelmiszerként
vagy élelmiszerben, vagy az 1829/2003/EK rendelet
15. cikkének hatálya alá tartozó takarmányban szándékoznak
felhasználni, az érintett szaporítóanyag és ültetvényanyag forga
lomba hozatala csak akkor engedélyezhető, ha az anyagból

a) a feltételeket, amelyeknek a C.A.C. anyagoknak meg kell
felelniük, különös tekintettel az alkalmazott szaporítási
módszerre, az állomány tisztaságára, a növényegészségügyre
és a fajtajellemzőkre, azon alanyok kivételével, amelyek
anyaga nem tartozik valamely fajtához;

b) a feltételeket, amelyeknek prebázis szaporítóanyagoknak, a
bázis szaporítóanyagoknak és a minősített szaporító
anyagoknak meg kell felelniük a minőség (a prebázis és
bázis szaporítóanyagok esetében beleértve a fajta és adott
esetben a klón azonosságának megőrzéséhez használt
módszereket, valamint a fontos gyümölcstermesztési jellem
zőit) a növényegészségügy, a vizsgálati módszerek és az
alkalmazott eljárások, valamint az alkalmazott szaporítási
módszerek tekintetében, illetve – azon alanyok kivételével,
amelyek anyaga nem tartozik valamely fajtához – a fajtajel
lemzők tekintetében;

c) a feltételeket, amelyeknek az I. mellékletben nem szereplő
nemzetséghez vagy fajhoz, illetve azok hibridjeihez tartozó
alanyoknak és más növényi részeknek meg kell felelniük, ha
azokat az I. mellékletben felsorolt nemzetséghez vagy fajhoz,
vagy azok hibridjeihez tartozó szaporítóanyaggal oltják be.
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3. FEJEZET
A SZÁLLÍTÓK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK
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Az első albekezdés nem vonatkozik azon szállítókra, akik az
5. cikk (2) bekezdésének megfelelően mentesülnek a nyilvántar
tásba vétel alól.

5. cikk
Nyilvántartásba vétel
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy azon szállítókat, akik az
ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységeket végeznek,
hivatalos nyilvántartásba veszik.

(4)
Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozóan részletes
szabályok állapíthatók meg a 19. cikk (2) bekezdésében említett
eljárásnak megfelelően.

(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdés nem
vonatkozik azon szállítókra, akik csak nem szakmabeli végső
felhasználók részére forgalmaznak.

4. FEJEZET
FAJTAAZONOSÍTÁS ÉS CÍMKÉZÉS

(3)
Az (1) és (2) bekezdés alkalmazására vonatkozóan rész
letes szabályok állapíthatók meg a 19. cikk (2) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően.

6. cikk
Különleges követelmények
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a prebázis, bázis és minő
sített szaporítóanyagok, valamint a C.A.C. anyagok előállítása a
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok termesztésével és szapo
rításával foglalkozó szállítók felügyelete alatt zajlik. E célból az
említett szállítók:

7. cikk
Fajtaazonosítás
(1)
Gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalmazása
esetén fel kell tüntetni a fajtát, amelyhez tartoznak. Amennyiben
gyökértörzs esetében a szaporítóanyag nem tartozik valamely
fajtához, az érintett fajt vagy interspecifikus hibridet kell megje
lölni.

(2)

Az (1) bekezdés alapján feltüntetendő fajta:

— azonosítják és megfigyelik termesztési folyamatuk kritikus
pontjait, amelyek befolyásolják az anyag minőségét,
a) növényfajta-oltalom által az új fajták védelmére vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően jogilag védett;
— információkat tárolnak az első francia bekezdésben említett
ellenőrzésről, amelyet kérésre vizsgálat céljából az illetékes
hivatalos szerv rendelkezésére bocsátanak,
b) e cikk (4) bekezdése értelmében hivatalosan regisztrált; vagy
— adott esetben mintát vesznek a laboratóriumban végzett
vizsgálatokhoz, valamint
— biztosítják, hogy a termesztés során a szaporítóanyagok
tételei egyenként azonosíthatóak maradjanak.

(2)
A tagállamok biztosítják, hogy abban az esetben, ha a
szállító telephelyén a 2000/29/EK irányelv mellékleteiben felso
rolt, vagy az ezen irányelv 4. cikkének megfelelően megállapí
tott különleges követelményekben említett károsító szervezetek
fordulnak elő az ezen különleges követelményekben engedélye
zettnél nagyobb mértékben, a szállító haladéktalanul, a
2000/29/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségektől
függetlenül értesíti az illetékes hivatalos szervet, és elvégzi a
szerv által meghatározott intézkedéseket.

(3)
A tagállamok biztosítják, hogy a gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok forgalmazásakor a szállítók legalább három
évig megtartják az értékesítésükről vagy beszerzéseikről szóló
nyilvántartást.

c) közismert, egy fajta közismertnek tekinthető, amennyiben:

i. egy másik tagállamban hivatalos nyilvántartásba vették;

ii. valamely tagállamban hivatalos nyilvántartásba vételi
kérelem vagy az a) pontban említett növényfajta-oltalom
iránti kérelem tárgyát képezi; vagy

iii. 2012. szeptember 30. előtt az érintett tagállamok vagy
egy másik tagállam területén már forgalmazták, feltéve,
hogy rendelkezik hivatalosan elismert jellemzéssel.
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Az (1) bekezdés értelmében a kereskedelmi növénytermesz
tési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező fajta is
feltüntethető, feltéve, hogy rendelkezik hivatalosan elismert
jellemzéssel, a szaporítóanyagot és az ültetvényanyagot
C.A.C. anyagként forgalmazzák az érintett tagállam területén,
és hogy a címkén és/vagy az okmányon az e rendelkezésre
való hivatkozással van meghatározva.

(6)
A 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfe
lelően:

(3)
Amennyire lehetséges, minden fajtára minden egyes tagál
lamban ugyanazt a megnevezést kell használni, a 19. cikk (2)
bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadható végre
hajtási intézkedéseknek, vagy azok hiányában az elfogadott
nemzetközi iránymutatásoknak megfelelően.

— döntést lehet hozni egy közös fajtajegyzék összeállításáról és
kiadásáról.

— értesítő rendszert lehet létrehozni a tagállamok illetékes
hivatalos szerveinek a fajokról, fajtákról vagy interspecifikus
hibridekről történő értesítésére,

8. cikk
Az árutétel összetétele és azonosítása
(4)
A fajták akkor kerülhetnek a hivatalos nyilvántartásba, ha
megfelelnek bizonyos hivatalosan elfogadott feltételeknek, és
rendelkeznek hivatalos jellemzéssel. Egy fajta akkor is hivata
losan nyilvántartásba vehető, ha a szaporítóanyagot az érintett
tagállam területén 2012. szeptember 30. előtt már forgal
mazták, feltéve, hogy van róla hivatalosan elismert jellemzés.

A géntechnológiával módosított fajta kizárólag abban az esetben
vehető hivatalos nyilvántartásba, ha az azt alkotó, géntechnoló
giával módosított szervezetet a 2001/18/EK irányelv vagy az
1829/2003/EK rendelet értelmében engedélyezték.

(1)
A nevelés, a kiemelés és az anyanövényről való leszedés
során a gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokat elkülönített
tételekben kell tartani.

(2)
Ha különböző eredetű gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagokat egyberaknak vagy összekevernek a csomagolás, a
raktározás, a szállítás vagy kiszállítás során, a szállító nyilván
tartást vezet a következő adatokkal: az árutétel összetétele és az
egyes összetevők eredete.

9. cikk
Amennyiben ültetvényanyagból vagy szaporítóanyagból szár
mazó terméket az 1829/2003/EK rendelet 3. cikkének hatálya
alá tartozó élelmiszerként vagy élelmiszerben, illetve az említett
rendelet 15. cikkének hatálya alá tartozó takarmányként vagy
takarmányban szándékoznak felhasználni, az érintett fajtát kizá
rólag abban az esetben kell hivatalos nyilvántartásba venni, ha
az ezen anyagból származott élelmiszert vagy takarmányt az
említett rendelet szerint engedélyezték.

(5)
A (3) bekezdésben említett hivatalos nyilvántartásba vétel
követelményeit a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően, a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket
figyelembe véve kell meghatározni, és annak az alábbiakat kell
tartalmaznia:

a) a hivatalos a nyilvántartásba vétel feltételeit, amely magában
foglalhatja különösen a megkülönböztethetőséget, állandó
ságot és a kellő egyneműséget;

b) a különböző fajok esetén minimálisan vizsgálandó jellem
zőket;

c) a vizsgálatok minimumkövetelményeit;

d) a fajta hivatalos nyilvántartásba vételének maximális érvé
nyességi idejét.

Címkézés
(1)
A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok csak megfe
lelően homogén árutételekben forgalmazhatók, valamint ha:

a) C.A.C. anyagnak minősülnek, és a szállító által a 4. cikk
alapján létrehozott különleges követelményeknek megfe
lelően kiállított dokumentummal vannak ellátva. Ameny
nyiben ez a dokumentum hivatalos nyilatkozatot is
tartalmaz, annak egyértelműen el kell különülnie a doku
mentumon található minden más információtól; vagy

b) prebázis szaporítóanyagnak, bázis szaporítóanyagnak vagy
minősített szaporítóanyagnak minősülnek, és ezt az illetékes
hivatalos szerv igazolja a 4. cikk alapján létrehozott külön
leges követelményeknek megfelelően.

A szaporítóanyag, illetve ültetvényanyag címkézésére, illetve
fémzárolására, valamint csomagolására vonatkozó követel
ményeket a 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedésekben lehet
feltüntetni.

(2)
A gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok nem szakma
beli végső felhasználók részére történő kiskereskedelmi értéke
sítése esetén az (1) bekezdésben említett, a címkézésre vonat
kozó követelmények a megfelelő termékinformációkra korláto
zódhatnak.
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(3)
Géntechnológiával módosított szaporítóanyag vagy ültet
vényanyag esetében az ezen irányelv hatálya alá eső anyagra
helyezett vagy az azt kísérő valamennyi hatósági vagy más
címkén és okmányon egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát
géntechnológiával módosították, megnevezve a géntechnológi
ával módosított szervezeteket.

5. FEJEZET
MENTESSÉG

10. cikk
Helyi kereskedelem
(1)

A tagállamok felmenthetik:

a) a 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazása alól azokat a kister
melőket, akik gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok terme
lése és értékesítése a helyi piac olyan végső felhasználóinak
ellátására irányul, akik nem hivatásszerűen vesznek részt a
növénytermesztésben („helyi kereskedelem”);

b) az ilyen felmentett személyek által termesztett gyümölcs
szaporító és ültetvényanyagok helyi forgalmát a 13. cikkben
előírt ellenőrzések és vizsgálatok alól.

(2)
A 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfe
lelően végrehajtási rendelkezéseket lehet elfogadni az e cikk (1)
bekezdésében említett mentességgel kapcsolatos, különösen a
„kistermelő” és a „helyi piac” fogalmára vonatkozó követelmé
nyekről és az alkalmazandó eljárásról.
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vényanyagok ezekben a vonatkozásokban egyenértékűnek
tekinthetőek-e a Közösségben előállított és az ezen irányelvben
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokkal.

(2)
A 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi rendelkezé
seinek sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett döntés
meghozataláig a harmadik országokból behozott gyümölcssza
porító és ültetvényanyagokra a tagállamok 2010. december 31ig legalább a 4. cikk alapján létrehozott különleges követelmé
nyekben meghatározott átmeneti vagy végleges feltételekkel
azonos feltételeket alkalmazhatnak. Amennyiben a különleges
követelmények nem tartalmaznak ilyen feltételeket, a behoza
talra vonatkozó feltételeknek legalább az adott tagállamban
történő termesztésre vonatkozó feltételekkel kell megegyezniük.

A 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, az
e bekezdés első albekezdésében említett időpont a különböző
harmadik országok esetében elhalasztható az e cikk (1) bekez
désben említett döntések meghozataláig.

Valamely tagállam által az első albekezdés alapján hozott dönté
sének megfelelően behozott gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagokra az (1) bekezdésben említett vonatkozásokban más
tagállamok nem szabhatnak ki további piaci korlátozásokat.

7. FEJEZET
ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

13. cikk
Hivatalos vizsgálat

11. cikk
Átmeneti beszerzési nehézségek
Az ezen irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő
szaporító- és ültetvényanyag természeti katasztrófák és előre
nem látható körülmények okozta átmeneti beszerzési nehéz
ségei esetén a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően intézkedések hozhatók az enyhébb feltételeknek
megfelelő gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok forgalomba
hozatalára vonatkozóan.

6. FEJEZET
A HARMADIK ORSZÁGOKBAN TERMELT
GYÜMÖLCSSZAPORÍTÓ ÉS ÜLTETVÉNYANYAGOK

(1)
A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben
meghatározott követelmények és feltételek teljesítésének ellenőr
zése érdekében a gyümölcsszaporító és ültetvényanyagokat a
termesztés és a forgalmazás során hivatalos vizsgálatnak vessék
alá. E célból az illetékes hivatalos szervek számára szabad beju
tást kell biztosítani a szállítók telephelyének valamennyi részébe,
minden ésszerű időpontban.

(2)
Az illetékes hivatalos szervek, nemzeti jogszabályaiknak
megfelelően, az ezen irányelvben meghatározott, hatóságuk és
felügyeletük alatt végrehajtandó feladatokat átruházhatják
bármely közjogi vagy magánjogi jogi személyre, amely a hiva
talosan elfogadott alapszabálya szerint kizárólag közfeladatokat
lát el, feltéve, hogy ez a jogi személy, illetve tagjai nem érde
keltek a meghozott intézkedések kimenetelében.

12. cikk
(1)
A 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfe
lelően el kell dönteni, hogy a harmadik országokban előállított
és a szállítók kötelezettségeire, az azonosságra, a jellemzőkre, a
növényegészségügyre, a termesztési közegre, a csomagolásra, a
vizsgálati rendelkezésekre, a címkézésre és fémzárolásra vonat
kozóan azonos garanciákat nyújtó gyümölcsszaporító és ültet

A 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően,
bármely más illetékes hivatalos szerv nevében létrehozott, és
azok felügyelete és ellenőrzése alatt működő jogi személy is
felhatalmazható, feltéve, hogy ez a jogi személy nem érdekelt
az általa meghozott intézkedések kimenetelében.
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A tagállamok értesítik a Bizottságot a kiválasztott illetékes hiva
talos szervekről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a
többi tagállamnak.

(5)
A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat a (2) és a (3)
bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

(3)
Az 1. bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabá
lyokat a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfe
lelően kell elfogadni. Ezen szabályoknak arányban kell állniuk
az érintett anyag kategóriájával.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési
hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

14. cikk
Közösségi megfigyelés
(1)
A tagállamokban mintákon végzett kísérleteket vagy
adott esetben vizsgálatokat kell végezni annak ellenőrzésére,
hogy a gyümölcstermő növények és szaporítóanyagai teljesítike ezen irányelv követelményeit és feltételeit, beleértve a növény
egészségügyre vonatkozókat is. A Bizottság megszervezheti a
kísérleteknek a tagállamok és a Bizottság képviselői által végzett
ellenőrzését.

(2)
Közösségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek végez
hetők a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű,
akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései – bele
értve a növényegészségüggyel kapcsolatosakat is – értelmében
forgalomba hozott gyümölcstermő növények és szaporítóanyagmintáinak utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító
vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

— harmadik országokban előállított gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok,

— biogazdálkodásra alkalmas gyümölcsszaporító és ültetvé
nyanyagok,

— a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó
intézkedésekkel
kapcsolatosan
forgalomba
hozott
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok.

(6)
A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható
vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás
nyújtásának részletes szabályait a 19. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(7)
A (2) és a (3) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérle
teket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt
eljáró jogi személyek végezhetik.

15. cikk
Közösségi ellenőrzések a tagállamokban
(1)
A Bizottság szakértői a tagállamok illetékes hivatalos
szerveivel együttműködve helyszíni vizsgálatokat végezhetnek,
amennyiben az szükséges az irányelv egységes alkalmazásához
és különösen annak ellenőrzéséhez, hogy a forgalmazók tényle
gesen teljesítik-e az ezen irányelvben meghatározott követelmé
nyeket. Az a tagállam, amelynek területén ilyen vizsgálat folyik,
minden szükséges segítséget megad a feladatukat végző szakér
tőknek. A vizsgálatok eredményéről a Bizottság értesíti a tagál
lamokat.

(2)
Az (1) bekezdés alkalmazása céljából a 19. cikk (2)
bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabá
lyokat kell elfogadni.

16. cikk
A tagállamok nyomon követő intézkedései

(3)
A 2. bekezdésben említett összehasonlító vizsgálatokat és
kísérleteket a gyümölcstermő növényfajtákra és szaporító
anyagaira vonatkozó vizsgálatok technikai módszereinek össze
hangolására és a növény, illetve a szaporítóanyag által teljesí
tendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(4)
A Bizottság a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárással
összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgá
latok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja
a 19. cikk (2) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és
kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok
eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák
merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi
Állandó Bizottságot.

(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a területükön előállított és
forgalmazásra szánt gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok
megfelelnek az ezen irányelvben meghatározott követelmények
nek.

(2)
Amennyiben a 13. cikkben említett hivatalos vizsgálat
vagy a 14. cikkben említett kísérletek során megállapítást
nyer, hogy a gyümölcsszaporító és ültetvényanyagok nem
felelnek meg az ezen irányelvben meghatározott követelmé
nyeknek, a tagállam illetékes hivatalos szerve megteszi a szük
séges lépéseket annak érdekében, hogy megfeleljenek az ezen
irányelvben meghatározott rendelkezéseknek, vagy amennyiben
ez nem lehetséges, a Közösségben betiltsák az ilyen gyümölcs
szaporító és ültetvényanyagok forgalmazását.
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(3)
Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy adott szállító
által forgalmazott gyümölcsszaporító vagy ültetvényanyagok
nem felelnek meg az ezen irányelvben meghatározott követel
ményeknek és feltételeknek, az érintett tagállam biztosítja, hogy
megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak a szállítóval szemben.
Amennyiben a szállítónak megtiltják a gyümölcsszaporító és
ültetvényanyagok forgalmazását, a tagállam erről tájékoztatja a
Bizottságot és a tagállamok illetékes nemzeti szerveit.

(4)
A (3) bekezdés alapján hozott intézkedéseket vissza kell
vonni, amint kellő bizonyossággal megállapítható, hogy a szál
lító által értékesíteni kívánt gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagok a jövőben megfelelnek az ezen irányelvben meghatá
rozott követelményeknek és feltételeknek.

L 267/17

(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

az

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megál
lapított időtartam három hónap.

(4)

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

20. cikk
Átültetés

8. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk
Szabad mozgásra vonatkozó záradék
(1)
Az ezen irányelvben meghatározott követelményeknek és
feltételeknek megfelelő gyümölcsszaporító és ültetvény
anyagokra az ezen irányelvben meghatározott feltételeken
kívül a szállító, a növényegészségügy, a termesztési közeg és a
vizsgálati rendelkezések tekintetében nem vonatkozhat más
piaci korlátozás.

(2)
Az I. mellékletben felsorolt nemzetségek és fajok
gyümölcsszaporító és ültetvényanyagai tekintetében a tagál
lamok tartózkodnak az ezen irányelvben vagy a 4. cikk értel
mében létrehozott különleges követelményekben megállapított,
vagy adott esetben 1992. április 28-án már fennálló feltételeknél
szigorúbb feltételek vagy piaci korlátozások bevezetésétől.

18. cikk
A mellékletek módosítása és kiigazítása
A Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárással össz
hangban a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való
igazítás céljából módosíthatja az I. mellékletet.

(1)
A tagállamok legkésőbb 2010. március 31-ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (2) és (3)
bekezdésének, a 2., 3., 5., 6. cikknek, a 7. cikk (2), (3), (4)
bekezdésének, a 9. cikk (3) bekezdésének, a 12. cikk (2) bekez
désének, a 13. cikk (1) bekezdésének, a 16. és 21. cikknek
megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a
Bizottságot e rendelkezések szövegéről, és ehhez mellékelnek
egy táblázatot a kérdéses rendelkezések és az irányelv közötti
megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. szeptember 30-tól alkalmazzák.

(2)
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
rendelkezésekben egy olyan nyilatkozatot is fel kell tüntetniük,
amely szerint a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazga
tási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helye
zett irányelvekre való hivatkozásait az ezen irányelvre történő
hivatkozásokként kell értelmezni. A tagállamok megállapítják,
milyen módon kell a hivatkozást megtenni, és hogyan kell a
nyilatkozatot megfogalmazni.

(3)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

19. cikk
Bizottság
(1)
A Bizottságot a Gyümölcstermő Növénynemzetségek és fajok Szaporító- és Ültetvényanyagaival Foglalkozó Állandó
Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

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

az

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megál
lapított időtartam egy hónap.

21. cikk
Átmeneti intézkedések
A tagállamok 2018. december 31-ig engedélyezhetik saját terü
letükön a 2012. szeptember 30. előtt már meglévő és hivata
losan minősített, vagy ezen időpont előtt a C.A.C. anyagként
való minősítés feltételeit teljesítő anyanövényekből származó
szaporítóanyag és ültetvényanyag forgalmazását. Az ilyen
szaporítóanyagot vagy ültetvényanyagot forgalmazásakor az e
cikkre való hivatkozással kell a címkén és/vagy az okmányon
meghatározni. 2018. december 31. után a szaporítóanyagok és
ültetvényanyagok ezen irányelv követelményeinek teljesítése
esetén forgalmazhatók.
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22. cikk
Hatályon kívül helyezés
(1)
A II. melléklet A. részében felsorolt jogszabályokkal módosított 92/34/EGK irányelv 2012. szep
tember 30-tól hatályát veszti, a II. melléklet B. részében felsorolt irányelvek nemzeti jogba történő átülte
tésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.
(2)
A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozások erre az irányelvre való hivatkozásnak
tekintendők, és a III. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban kell őket értelmezni.
23. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
24. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.
a Tanács részéről
az elnök
M. BARNIER

2008.10.8.
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I. MELLÉKLET
Az irányelv hatálya alá tartozó nemzetségek és fajok
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
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II. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályát vesztett irányelv és annak egymást követő módosításai
(hivatkozás a 22. cikkben)

92/34/EGK tanácsi irányelv
(HL L 157., 1992.6.10., 10. o.)
93/401/EGK bizottsági határozat
(HL L 177., 1993.7.21., 28. o.)
94/150/EK bizottsági határozat
(HL L 66., 1994.3.10., 31. o.)
95/26/EK bizottsági határozat
(HL L 36., 1995.2.16., 36. o.)
97/110/EK bizottsági határozat
(HL L 39., 1997.2.8., 22. o.)
1999/30/EK bizottsági határozat
(HL L 8., 1999.1.14., 30. o.)
2002/112/EK bizottsági határozat
(HL L 41., 2002.2.13., 44. o.)
806/2003/EK tanácsi rendelet
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)

Csak a II. melléklet 7. pontja és a III. melléklet 28. pontja

2003/61/EK tanácsi irányelv
(HL L 165., 2003.7.3., 23. o.)

Csak az 1. cikk (5) bekezdése

2003/111/EK bizottsági irányelv
(HL L 311., 2003.11.27., 12. o.)
2005/54/EK bizottsági határozat
(HL L 22., 2005.1.26., 16. o.)
2007/776/EK bizottsági határozat
(HL L 312., 2007.11.30., 48. o.)

B. RÉSZ
A nemzeti jogba történő átültetésre és alkalmazásra vonatkozó határidők felsorolása
(hivatkozás a 22. cikkben)

Irányelv

Átültetés határideje

92/34/EGK

1992. december 31.

2003/61/EK

2003. október 10.

2003/111/EK

2004. október 31.

Alkalmazás időpontja

1992. december 31. (1)

(1) A 4. cikkben említett jegyzék létrehozásakor az 5–11., a 14., 15., 17., 19. és 24. cikk tekintetében az alkalmazás időpontját vala
mennyi, a II. mellékletben említett nemzetségre és fajra vonatkozóan a 21. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell megál
lapítani (lásd a 92/34/EGK irányelv 26. cikkének (2) bekezdését).
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III. MELLÉKLET
Megfelelési táblázat
92/34/EGK irányelv

Ezen irányelv

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

—

1. cikk (3) bekezdés

18. cikk módosítva

—

1. cikk (2) és (3) bekezdés

2. cikk

1. cikk (4) bekezdés

3. cikk a) és b) pont

2. cikk (1) és (2) bekezdés

—

2. cikk (3) és (4) bekezdés

3. cikk c)–f) pont

2. cikk (3)–(8) bekezdés módosítva

3. cikk g)–h) pont

—

3. cikk i)–j) pont

2. cikk (9)–(10) bekezdés módosítva

3. cikk k) pont (i. és ii. pont)

2. cikk (11) bekezdés

3. cikk k) pont partim.

13. cikk (2) bekezdés módosítva

3. cikk l) és m) pont

2. cikk (12) és (13) bekezdés

3. cikk n) pont

—

3. cikk o) pont

2. cikk (14) bekezdés

3. cikk p) pont

—

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk módosítva

4. cikk (2) bekezdés

—

5. cikk

—

—

5. cikk

6. cikk

—

—

6. cikk

7. cikk

15. cikk

8. cikk (1) és (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés a) és b) pont módosítva

—

3. cikk (2) bekezdés

—

3. cikk (3) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés módosítva

9. cikk (1) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

—

7. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés i. és ii. pont

7. cikk (3) bekezdés a) és b) pont módosítva

9. cikk (2) bekezdés záró rendelkezés

7. cikk (4) bekezdés módosítva

9. cikk (3) bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

9. cikk (4) bekezdés

—

9. cikk (5) bekezdés

7. cikk (6) bekezdés

9. cikk (6) bekezdés

7. cikk (7) bekezdés

10. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (1) és (2) bekezdés módosítva

10. cikk (3) bekezdés

—

11. cikk

9. cikk módosítva

12. cikk

10. cikk

13. cikk

11. cikk módosítva
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92/34/EGK irányelv
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Ezen irányelv

14. cikk

17. cikk (1) bekezdés

15. cikk

17. cikk (2) bekezdés módosítva

16. cikk

12. cikk

17. cikk

13. cikk (1) bekezdés módosítva

18. cikk

13. cikk (3) bekezdés módosítva

19. cikk (1) bekezdés

16. cikk (2) bekezdés

19. cikk (2) bekezdés

16. cikk (3) bekezdés

19. cikk (3) bekezdés

16. cikk (4) bekezdés

20. cikk

14. cikk

21. cikk (1) és (2) bekezdés

19. cikk (1) és (2) bekezdés

21. cikk (3) bekezdés

19. cikk (4) bekezdés

22. cikk (1) és (2) bekezdés

19. cikk (1) és (3) bekezdés

23. cikk

—

24. cikk (1) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés

24. cikk (2) bekezdés

—

25. cikk

—

26. cikk

20. cikk

—

21. cikk

—

22. cikk

—

23. cikk

27. cikk

24. cikk

I. melléklet

—

II. melléklet

I. melléklet

—

II. és III. melléklet
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. július 22.)
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának
az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról
és ideiglenes alkalmazásáról
(2008/777/EK)
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz
történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyvről.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdé
sének harmadik mondatára, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdé
sére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93. cikkére,
94. cikkére, 133. cikkére és 181a. cikkére, összefüggésben
300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második monda
tával,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerző
désére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö
nösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

(2)

A jegyzőkönyvet, tekintettel annak egy későbbi
időpontban történő lehetséges elfogadására, az Európai
Közösség és tagállamai nevében alá kell írni.

(3)

A jegyzőkönyvet 2007. január 1-től kezdődően a hiva
talos megkötéshez szükséges eljárások befejezéséig ideig
lenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. október 23-án felhatalmazta a Bizott
ságot, hogy a Közösség és tagállamai részéről kezdjen
tárgyalásokat a Kazah Köztársasággal a partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolandó, a Bolgár

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről
az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah
Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapo
dáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából
készült jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban való lehet
séges elfogadására is figyelemmel – az Európai Közösségek és
tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.
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2. cikk
A jegyzőkönyvet 2007. január 1-től a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 22-én.
a Tanács részéről
az elnök
B. KOUCHNER
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JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
a továbbiakban: a tagállamok, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,
a továbbiakban: a Közösségek, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,
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egyrészről, és
A KAZAH KÖZTÁRSASÁG
másrészről,
a továbbiakban e jegyzőkönyv alkalmazásában: a felek,
TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, amely szerződést 2005. április
25-én írták alá Luxembourgban, és amelyet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni,
FIGYELEMBE VÉVE a Kazah Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz történő
csatlakozása következtében kialakuló új helyzetet, amely lehetőségeket teremt, valamint kihívást jelent a Kazah Köztár
saság és az Európai Unió közötti együttműködés számára,
FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás célkitűzéseit és elveit elérjék és
végrehajtsák,
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

4. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmű
ködési megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 1995.
január 23-án írták alá Brüsszelben, és amely 1999. július 1-jén
lépett hatályba (a továbbiakban: a megállapodás), továbbá a
Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és
tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a
napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatko
zatokat, levélváltásokat és a Kazah Köztársaság nyilatkozatának
szövegét, valamint a megállapodás 2004. április 30-i jegyző
könyvét, amely 2006. június 1-jén lépett hatályba.

(1)
Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe
helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

2. cikk

(2)
A jegyzőkönyvet 2007. január 1-től a hatálybalépéséig
ideiglenesen alkalmazzák

5. cikk
(1)
A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt vala
mennyi dokumentum szövege, továbbá a megállapodás 2004.
április 30-i jegyzőkönyvének szövege bolgár és román nyelven
készült.

E jegyzőkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. cikk
(1)
Ezt a jegyzőkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében
az Európai Unió Tanácsa, valamint a Kazah Köztársaság hagyja
jóvá, belső rendelkezéseikkel összhangban.

(2)
E dokumentumok e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és
a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi
dokumentum, továbbá a megállapodás 2004. április 30-i jegy
zőkönyvének más nyelveken készült szövegével együtt egyaránt
hitelesek.

6. cikk

(2)
A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett
megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az
Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol,
bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel,
lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román,
spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint kazah nyelven, a
szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
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Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.
V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.
Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.
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За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalīvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europenă
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

За государства-члены

За Европейские Сообщества
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За Република Казахстан
Por la República de Kazajstán
Za Kazašskou republiku
For Republikken Kasachstan
Für die Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν
For the Republic of Kazakhstan
Pour la République du Kazakhstan
Per la Repubblica del Kazakistan
Kazahstānas Republikas vārdā
Kazachstano Respublikos vardu
A Kazah Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Każakstan
Voor de Republiek Kazachstan
W imieniu Republiki Kazachstanu
Pela República do Cazaquistão
Pentru Republica Kazahstan
Za Kazašskú republiku
Za Republiko Kazahstan
Kazakstanin tasavallan puolesta
På Republiken Kazakstans vägnar
Зa Република Казахстан
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. október 2.)
a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának és egy osztrák póttagjának kinevezéséről
(2008/778/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 263. cikkére,

A Tanács a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január
25-ig a következő személyeket nevezi ki a Régiók Bizottsá
gában:
a) tagként:

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,
Dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;
b) póttagként:

mivel:

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.
(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizott
sága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól
2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről
szóló 2006/116/EK határozatot (1).

2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Kelt Luxembourgban, 2008. október 2-án.

(2)

Dr. Herwig VAN STAA hivatali idejének lejártát követően
a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett.
Elisabeth ZANON hivatali idejének lejártát követően egy
póttag helye megüresedett,

(1) HL L 56., 2006.2.25., 75. o.

a Tanács részéről
az elnök
X. BERTRAND
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A Tanács határozata
(2008. október 6.)
az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről
(2008/779/EK, Euratom)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 215. cikke második bekezdésére,

A Tanács a 2008. október 6-tól 2009. október 31-ig terjedő
időszakra Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOL
LAND-et nevezi ki a Bizottság tagjává.
2. cikk

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző
désre és különösen annak 128. cikke második bekezdésére,

Ez a határozat 2008. október 6-án lép hatályba.
3. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

mivel:
Kelt Brüsszelben, 2008. október 6-án.

Peter MANDELSON 2008. október 3-i keltezésű levelében lemon
dott bizottsági tagságáról. A hivatali idő fennmaradó részére
gondoskodni kell hivatalának betöltéséről,

a Tanács részéről
az elnök
C. LAGARDE

MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ
Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett
jogszabály utolsó módosítását.
Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást
a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.

