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

RENDELETEK
A TANÁCS 1207/2008/EK RENDELETE
(2008. november 28.)
a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet
módosításáról
gyárak korlátozott kapacitására, a Tanácsban 2006.
június 19-én létrejött politikai megállapodást lehetetlen
2008. december 31-i határidővel végrehajtani.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére,
(4)

Ezért a szóban forgó eltérésnek a 639/2004/EK rendelet
2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott határidejét
helyénvaló 2011-ig meghosszabbítani.

(5)

A 639/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

(2)

A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halász
flották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i
639/2004/EK tanácsi rendelet (2) eltérést engedélyez a
halászati erőforrások közös halászati politika alapján
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló,
2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (3)
13. cikkétől. Az említett cikk általános szabályrendszert
állapít meg a flottába való belépés és a flottából való
kilépés irányítására vonatkozóan.

A 639/2004/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése
rögzíti a flottába való belépés és a flottából való kilépés
irányítási rendszerétől való eltérés érvényességének
időszakát az állami támogatással felújított hajókat érin
tően. Ez az időszak eredetileg 2007. december 31-ig
terjedt, majd azt követően, hogy a Tanácsban 2006.
június 19-én politikai megállapodás született az Európai
Halászati Alap tárgyában, azt meghosszabbították 2008.
december 31-ig.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 639/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) a fenti 3. pont ellenére a felújításhoz állami támogatást
kapott halászhajók esetében az 1. pont a) alpontja
szerinti eltérést az állami támogatás megadását követő
két évig kell alkalmazni, de legkésőbb 2011. december
31-ig.”

2. A 6. cikk helyébe a követekző szöveg lép:
(3)

Az a bizottsági jogi aktus, amely az érintett tagálla
moknak állami támogatás nyújtását engedélyezi, a terve
zettnél később került elfogadásra. Tekintettel a hajó

„6. cikk
Jelentés

(1) 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) HL L 102., 2004.4.7., 9. o.
(3) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

A Bizottság legkésőbb 2012. június 30-ig jelentést küld e
rendelet végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak.”
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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. november 28-án.
a Tanács részéről
az elnök
M. BARNIER

2008.12.5.
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A BIZOTTSÁG 1208/2008/EK RENDELETE
(2008. december 4.)
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. december 5-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 4-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
TR
ZZ

67,0
79,7
73,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
60,3
89,0
105,5

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

230,6
79,8
87,5
132,6

0805 10 20

BR
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ

44,6
68,4
54,6
34,6
43,6
43,5
48,2

0805 20 10

MA
TR
ZZ

64,3
65,0
64,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
HR
IL
TR
ZZ

62,9
49,2
85,6
58,9
64,2

0805 50 10

MA
TR
ZA
ZZ

64,0
57,7
79,4
67,0

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

89,4
67,1
80,0
34,8
107,7
113,0
82,0

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
US
ZZ

73,4
48,4
41,3
110,3
122,0
79,1

(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”.

2008.12.5.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/5

A BIZOTTSÁG 1209/2008/EK RENDELETE
(2008. december 4.)
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 az 1149/2008/EK bizottsági rendelet (4) módo
sította.

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. december 5-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. december 4-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 309., 2008.11.20., 3. 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. december 5-től 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)

23,24

4,68

(1)

23,24

9,91

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

23,24
23,24

4,49
9,48

1701 91 00 (2)

25,79

12,35

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

25,79
25,79

7,82
7,82

1702 90 95 (3)

0,26

0,39

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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IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/103/EK IRÁNYELVE
(2008. november 19.)
az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló
2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő
módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2006/66/EK irányelv módosítása

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

A 2006/66/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„(2)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy azon elemek vagy akkumulátorok,
amelyek nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek,
2008. szeptember 26-át követően ne kerüljenek forgalomba.
Az ezen irányelv követelményeinek nem megfelelő és az
említett időpontot követően forgalomba hozott elemeket
vagy akkumulátorokat ki kell vonni a forgalomból.”

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe
lelően (2),
2. cikk
mivel:

(1)

(2)

Átültetés

A 2006/66/EK irányelv (3) 6. cikke (2) bekezdésének
szövegét pontosítani kell annak érdekében, hogy azon
elemek vagy akkumulátorok, amelyeket 2008. szep
tember 26-a előtt jogszerűen hoztak forgalomba a
Közösség valamely pontján, és amelyek nem felelnek
meg az említett irányelv követelményeinek, ezt az
időpontot követően is forgalomban maradhassanak a
Közösségben. A pontosítás jogbiztonságot nyújtana a
Közösség piacán forgalomba hozott elemek tekintetében
és hozzájárulna a belső piac megfelelő működéséhez. A
pontosítás összhangban áll a hulladékminimalizálás
elvével és hozzájárul az adminisztratív terhek csökkenté
séhez.

(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2009. január 5-ig megfelel
jenek.

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

(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
által szabályozott területen fogadnak el.

A 2006/66/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módo
sítani kell,

(1) A 2008. július 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) Az Európai Parlament 2008. július 9-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. október 20-i
határozata.
(3) HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

3. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.

L 327/8

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008.12.5.

4. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

2008.12.5.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/104/EK IRÁNYELVE
(2008. november 19.)
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A Bizottság 1995. szeptember 27-én a Szerződés
138. cikke (2) bekezdésének megfelelően konzultált a
közösségi szintű szociális partnerekkel arról, hogy közös
ségi szinten milyen intézkedéssorozatot lehetne elfogadni
a rugalmas munkaidő és a munkahelyek védelme vonat
kozásában.

(4)

E konzultációt követően a Bizottság közösségi fellépést
tartott indokoltnak, és a Szerződés 138. cikke (3) bekez
désének megfelelően a tervezett javaslat tartalmáról
1996. április 9-én tovább konzultált a szociális partne
rekkel.

(5)

A határozott idejű munkaviszonyról szóló, 1999.
március 18-án kötött keretmegállapodás bevezető
részében az aláíró felek jelezték azon szándékukat,
hogy megvizsgálják annak kérdését, hogy szükséges-e
hasonló megállapodást kötni a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő munkavégzésre vonatkozóan is, vala
mint úgy határoztak, hogy a kölcsönzött munkaválla
lókra nem terjesztik ki a határozott idejű munkavi
szonyról szóló irányelv hatályát.

(6)

Az általános ágazatközi szervezetek, nevezetesen az
Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek
Szövetsége (UNICE) (4), az Állami Vállalatok és Közszol
gáltató Vállalatok Európai Központja (CEEP) és az
Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) 2000.
május 29-i közös levelükben arról tájékoztatták a Bizott
ságot, hogy igénylik a Szerződés 139. cikkében megha
tározott eljárás megindítását. Egy további, 2001. február
28-i közös levélben arra kérték a Bizottságot, hogy a
Szerződés 138. cikke (4) bekezdésében említett határidőt
egy hónappal hosszabbítsa meg. A Bizottság e kérésnek
eleget téve a tárgyalások határidejét 2001. március 15-ig
meghosszabbította.

(7)

2001. május 21-én a szociális partnerek elismerték, hogy
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavég
zésről szóló tárgyalások nem vezettek megállapodásra.

(8)

2005 márciusában az Európai Tanács úgy vélte, hogy
feltétlenül új lendületet kell adni a lisszaboni stratégiának,
és a prioritásokat ismét a növekedésre, valamint a foglal
koztatásra kell összpontosítani. A Tanács jóváhagyta a
növekedésről és foglalkoztatásról szóló 2005–2008. évi
integrált iránymutatásokat, amelyek – kellő figyelemmel a
szociális partnerek szerepére – többek között a rugalmas
ságnak a foglalkoztatás biztonságával együtt járó elősegí
tésére és a munkaerőpiac szegmentálódásának csökkenté
sére törekednek.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 137. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe
lelően (2),

mivel:

(1)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és
összhangban van az Európai Unió alapjogi chartája (3)
által elismert alapelvekkel. Ezen irányelv célja különösen,
hogy biztosítsa a Charta 31. cikkének való teljes megfe
lelést, amely előírja, hogy minden munkavállalónak joga
van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben
tartó munkafeltételekhez, a munkaidő felső határának
korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint
az éves fizetett szabadsághoz.

(2)

A munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közös
ségi charta 7. pontja többek között arról rendelkezik,
hogy a belső piac megvalósításának a munkavállalók
élet- és munkafeltételeinek javításához kell vezetnie az
Európai Közösségben; ez a folyamat az említett feltételek
összehangolt fejlesztése révén valósul meg, főképpen a
különböző munkavállalási formák – mint például a hatá
rozott idejű szerződés alapján történő munkavégzés, a
részmunkaidős munkavégzés, a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő munkavégzés és az idénymunka –
tekintetében.

(1) HL C 61., 2003.3.14., 124. o.
(2) Az Európai Parlament 2002. november 21-i véleménye (HL C 25. E,
2004.1.29., 368. o.), a Tanács 2008. szeptember 15-i közös állás
pontja és az Európai Parlament 2008. október 22-i álláspontja (a
Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(3) HL C 303., 2007.12.14., 1. o.

(4) Az UNICE 2007 januárjában BUSINESSEUROPE-ra változtatta a
nevét.

L 327/10

(9)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A 2010-ig tartó időszakra vonatkozó szociális menet
rendről szóló bizottsági közleménnyel összhangban –
amelyet a 2005. márciusi Európai Tanács a lisszaboni
stratégia célkitűzéseinek az európai szociális modell
megerősítése révén való eléréséhez történő hozzájárulás
ként üdvözölt – az Európai Tanács úgy vélte, hogy a
munkavállalók és a vállalkozások esetében az olyan új
munkaszervezési formák és változatosabb szerződési
feltételek, amelyek jobban ötvözik a rugalmasságot a
biztonsággal, hozzájárulnak az alkalmazkodóképes
séghez. A 2007. decemberi Európai Tanács továbbá jóvá
hagyta a rugalmas biztonsággal kapcsolatban elfogadott
közös elveket, amelyek egyensúlyt teremtenek a
munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság között, vala
mint mind a munkavállalóknak, mind pedig a munkálta
tóknak segítenek abban, hogy kihasználhassák a globali
záció nyújtotta lehetőségeket.

(10)

Az Európai Unión belül jelentős különbségek állnak fenn
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés
igénybevétele, valamint a kölcsönzött munkavállalók jogi
helyzete, jogállása és munkafeltételei tekintetében.

(11)

A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés
nem csak a vállalkozások rugalmasság iránti igényét
elégíti ki, hanem a munkavállalók azon igényét is, hogy
munkájukat és magánéletüket összeegyeztethessék. Az
ilyen jellegű munkavégzés ezáltal hozzájárul a munka
helyteremtéshez, valamint a munkaerő-piaci részvételhez
és integrációhoz.

(12)

(13)

(16)

Annak érdekében, hogy rugalmas módon lépést lehessen
tartani a munkaerőpiacok és a munkaügyi kapcsolatok
változatosságával, a tagállamok lehetővé tehetik a szoci
ális partnerek számára, hogy – a kölcsönzött munkavál
lalókra vonatkozó védelem általános szintjének tiszte
letben tartása mellett – meghatározzák a munka- és
foglalkoztatási feltételeket.

(17)

Továbbá – bizonyos korlátozott körülmények között – a
nemzeti szintű szociális partnerek által kötött megálla
podás alapján a tagállamok számára lehetővé kell tenni,
hogy határok között – a megfelelő szintű védelem bizto
sítása mellett – eltérhessenek az egyenlő bánásmód alap
elvétől.

(18)

A kölcsönzött munkavállalók védelmét szolgáló mini
mumfeltételek javításával együtt biztosítani kell a
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzést
esetlegesen sújtó korlátozások és tilalmak felülvizsgálatát
is. Ezen korlátozások és tilalmak kizárólag akkor tekint
hetők indokoltnak, ha általános érdeket szolgálnak,
különös tekintettel a munkavállalók védelmére, a munka
helyi biztonság és egészségvédelem követelményeire és
annak szükségességére, hogy a munkaerőpiac megfe
lelően működjön, a visszaélések pedig megelőzhetőek
legyenek.

(19)

Ezen irányelv nem érinti sem a szociális partnerek auto
nómiáját, sem a szociális partnerek közötti kapcsolatokat,
beleértve azt a jogot, hogy a nemzeti joggal és gyakorla
tokkal összhangban – a hatályos közösségi jogszabályok
tiszteletben tartása mellett – kollektív megállapodásokkal
kapcsolatos tárgyalásokat folytassanak, és ilyen megálla
podásokat kössenek.

(20)

Ezen irányelvnek a munkaerő-kölcsönzés keretében
történő munkavégzésre vonatkozó korlátozásokkal vagy
tilalmakkal kapcsolatos rendelkezései nem sértik a tagál
lamok azon jogszabályait vagy gyakorlatait, amelyek
tiltják a sztrájkoló munkavállalók kölcsönzött munkavál
lalókkal történő helyettesítését.

(21)

A kölcsönzött munkavállalók jogainak védelme érde
kében a tagállamoknak közigazgatási vagy bírósági eljá
rásokról kell gondoskodniuk, valamint az ezen irány
elvben megállapított kötelezettségek megszegése tekinte
tében hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciókat
kell előírniuk.

(22)

Ezt az irányelvet a Szerződésnek a szolgáltatásnyújtás
szabadságára és a letelepedés szabadságára vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani, valamint
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében
történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
sérelme nélkül.

Ezen irányelv a kölcsönzött munkavállalókat védő olyan
keretet hoz létre, amely megkülönböztetéstől mentes,
átlátható és arányos, és egyúttal tiszteletben tartja a
munkaerőpiacok, valamint a munkaügyi kapcsolatok
különbözőségét is.

A határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából
létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munka
helyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő
intézkedések kiegészítéséről szóló, 1991. június 25-i
91/383/EGK tanácsi irányelv (1) megállapítja a kölcsön
zött munkavállalókra vonatkozó biztonsági és egészség
ügyi rendelkezéseket.

(14)

A kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó alapvető
munka- és foglalkoztatási feltételeknek legalább olyan
szintűnek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére
a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket.

(15)

A határozatlan idejű munkaszerződés a munkaviszony
általános formája. A munkaerő-kölcsönzővel tartós szer
ződésben álló munkavállalók esetében, tekintettel az ilyen
szerződés nyújtotta különleges védelemre, rendelkezni
kell a kölcsönvevő vállalkozásnál alkalmazandó szabá
lyok alóli mentesülés lehetővé tételéről.

(1) HL L 206., 1991.7.29., 19. o.

2008.12.5.

(2) HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

2008.12.5.

(23)
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Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a kölcsönzött
munkavállalók védelmét szolgáló, közösségi szintű
harmonizált keret létrehozását, a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke vagy
hatásai miatt, a Közösség egész területén alkalmazandó
minimumkövetelmények bevezetése révén az közösségi
szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedé
seket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidia
ritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi
túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ez az irányelv a munkaerő-kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló munka
vállalókra vonatkozik, akiket a kölcsönvevő vállalkozásoknál
való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és irányítása
melletti munkavégzésre kölcsönöznek ki.

(2)
Ez az irányelv minden olyan, gazdasági tevékenységet
folytató köz- és magánvállalkozásra vonatkozik, amely
munkaerőt kölcsönöz, illetve kölcsönzött munkaerőt vesz
igénybe, függetlenül attól, hogy a vállalkozás nyereségérdekelt-e.

(3)
A tagállamok – a szociális partnerekkel folytatott konzul
tációt követően – úgy rendelkezhetnek, hogy ez az irányelv nem
vonatkozik a meghatározott állami vagy államilag támogatott
szakképzések, beilleszkedési vagy átképzési programok kere
tében kötött munkaszerződésekre vagy munkaviszonyokra.
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3. cikk
Fogalommeghatározások
(1)

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) „munkavállaló”: olyan személy, akit az adott tagállamban a
nemzeti munkajog munkavállalóként véd;
b) „munkaerő-kölcsönző”: olyan természetes vagy jogi személy,
aki/amely a nemzeti joggal összhangban munkaszerződést
köt vagy munkaviszonyt létesít kölcsönzött munkaválla
lókkal annak céljából, hogy azokat a kölcsönvevő vállalko
zásoknál való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és
irányítása melletti munkavégzésre kölcsönözze ki;
c) „kölcsönzött munkavállaló”: egy kölcsönvevő vállalkozásnál
való ideiglenes, az adott vállalkozás felügyelete és irányítása
melletti munkavégzésre történő kikölcsönzés céljából egy
munkaerő-kölcsönzővel kötött munkaszerződéssel rendel
kező vagy ott munkaviszonyban álló munkavállaló;
d) „kölcsönvevő vállalkozás”: olyan természetes vagy jogi
személy, akinek/amelynek és aki/amely felügyelete és irányítása mellett a kölcsönzött munkavállaló ideiglenesen
munkát végez;
e) „kikölcsönzés”: az az időszak, amelyre a kölcsönzött munka
vállalót a kölcsönvevő vállalkozáshoz helyezik ki az adott
vállalkozás felügyelete és irányítása melletti ideiglenes
munkavégzés céljából;
f) „alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek”: törvényben,
rendeletben, közigazgatási rendelkezésekben, kollektív szer
ződésekben és/vagy a kölcsönvevő vállalkozásnál hatályban
lévő egyéb kötelező erejű általános rendelkezésekben megál
lapított munka- és foglalkoztatási feltételek a következők
vonatkozásában:

i. a munkaidő hossza, túlmunka, szünetek, pihenőidő,
éjszakai munka, szabadságok és munkaszüneti napok;

ii. fizetés.
2. cikk
Cél
Ezen irányelv célja a kölcsönzött munkavállalók védelmének
biztosítása és a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munka
végzés minőségének javítása, az 5. cikkben meghatározott
egyenlő bánásmód alapelvének a kölcsönzött munkavállalókra
való alkalmazása és a munkaerő-kölcsönzők munkáltatóként
való elismerése révén, figyelembe véve, hogy meg kell teremteni
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés igény
bevételét szabályozó megfelelő kereteket a munkahelyterem
téshez és a rugalmas munkavégzési formák kialakításához való
eredményes hozzájárulás érdekében.

(2)
Ezt az irányelvet a fizetés, a munkaszerződés, a munkavi
szony, illetve a munkavállaló meghatározása tekintetében a
nemzeti jog sérelme nélkül kell alkalmazni.

A tagállamok ezen irányelv hatálya alól nem zárhatnak ki
munkavállalókat, illetve munkaszerződéseket és munkaviszo
nyokat kizárólag azon oknál fogva, hogy azok részmunkaidős
munkavállalókra, határozott idejű szerződés alapján munkát
vállalókra, illetve munkaerő-kölcsönzőkkel kötött munkaszerző
déssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló munkaválla
lókra vonatkoznak.
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4. cikk
A korlátozások és tilalmak felülvizsgálata
(1)
A munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés
igénybevételére vonatkozó korlátozások vagy tilalmak kizárólag
akkor tekinthetők indokoltnak, ha általános érdeket szolgálnak,
különös tekintettel a kölcsönzött munkavállalók védelmére, a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem követelményeire és
annak szükségességére, hogy a munkaerőpiac megfelelően
működjön, a visszaélések pedig megelőzhetők legyenek.
(2)
2011. december 5-ig a tagállamoknak – a szociális part
nerekkel lefolytatott, a nemzeti jogszabályoknak, kollektív szer
ződéseknek és gyakorlatnak megfelelő konzultációt követően –
felül kell vizsgálniuk a munkaerő-kölcsönzés keretében történő
munkavégzés igénybevételére vonatkozó korlátozásokat és tilal
makat annak megállapítása érdekében, hogy azok az (1) bekez
désben említett okok alapján indokoltak-e.

(3)
Amennyiben a kollektív szerződések ilyen korlátozásokat
vagy tilalmakat állapítanak meg, a (2) bekezdésben említett
felülvizsgálat elvégezhető az adott szerződést kötő szociális
partnerek által is.

(4)
Az (1), (2) és (3) bekezdés nem sérti a munkaerőkölcsönzők nyilvántartására, engedélyezésére, tanúsítására, elle
nőrzésére és a nyújtandó pénzügyi garanciákra vonatkozó tagál
lami feltételeket.

(5)
A tagállamok 2011. december 5-ig tájékoztatják a Bizott
ságot a (2) és (3) bekezdésben említett felülvizsgálat eredmé
nyéről.

II. FEJEZET

2008.12.5.

vonatkozó szabályokat be kell tartani a törvényi, rendeleti, köz
igazgatási rendelkezésekben, a kollektív szerződésekben és/vagy
az egyéb általános rendelkezésekben meghatározottak szerint.

(2)
A fizetés tekintetében a tagállamok – a szociális partne
rekkel folytatott konzultációt követően – mentességet biztosít
hatnak az (1) bekezdésben megállapított alapelv alkalmazása
alól olyan esetekben, amikor a munkaerő-kölcsönzővel kötött
tartós munkaszerződéssel rendelkező kölcsönzött munkavállaló
a kikölcsönzések közötti időszakokban is kap fizetést.

(3)
A tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultá
ciót követően – megfelelő szinten és az általuk megállapított
feltételek szerint – lehetőséget biztosíthatnak a szociális part
nerek számára arra, hogy olyan kollektív szerződéseket tart
sanak fenn vagy kössenek, amelyek a kölcsönzött munkavál
lalók általános védelmének tiszteletben tartása mellett a kölcsön
zött munkavállalók munka- és foglalkoztatási feltételei tekinte
tében az (1) bekezdésben említettektől eltérő szabályokat álla
pítanak meg.

(4)
A kölcsönzött munkavállalók megfelelő szintű védel
mének biztosítása mellett azok a tagállamok, amelyekben vagy
nem létezik olyan jogi rendszer, amely általánosan alkalmazan
dónak nyilvánítja a kollektív megállapodásokat, vagy nem
létezik olyan jogi rendszer vagy gyakorlat, amely egy adott
ágazatban vagy földrajzi területen működő valamennyi hasonló
vállalkozásra kiterjeszti ezek rendelkezéseit, – a nemzeti szintű
szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően és egy
általuk kötött megállapodás alapján – a kölcsönzött munkavál
lalókra vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek
tekintetében az (1) bekezdésben megállapított alapelvtől eltérő
rendelkezéseket is megállapíthatnak. E rendelkezések türelmi
időt is előirányozhatnak az egyenlő bánásmód érvényesülésére.

MUNKA- ÉS FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEK

5. cikk
Egyenlő bánásmód alapelve
(1)
A kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó alapvető
munka- és foglalkoztatási feltételeknek – a kölcsönvevő vállal
kozásnál töltött kikölcsönzés időtartamára – legalább olyan
szintűnek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére közvet
lenül a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket.
Az első albekezdés alkalmazásában a kölcsönvevő vállalkozásnál
érvényben lévő,

Az ezen bekezdésben említett rendelkezéseknek összhangban
kell lenniük a közösségi jogszabályokkal, és kellően pontosnak
és hozzáférhetőnek kell lenniük annak érdekében, hogy az érin
tett ágazatok és vállalkozások azonosíthassák kötelezettségeiket
és azoknak megfelelhessenek. Különösen, a tagállamok a 3. cikk
(2) bekezdésének alkalmazásában pontosan megállapítják, hogy
vajon az (1) bekezdésben említett alapvető munka- és foglalkoz
tatási feltételek tartalmazzák-e a foglalkoztatói szociális bizton
sági rendszereket, ideértve a foglalkoztatói nyugdíjrendszereket,
a foglalkoztatói táppénzrendszert, vagy a pénzügyi részesedési
formákat is. E rendelkezések továbbá nem érintik a munkavál
lalók számára nem kevésbé kedvező nemzeti, regionális, helyi
vagy ágazati szintű megállapodásokat.

a) az állapotos nők és szoptató anyák védelmére, továbbá a
gyermekek és fiatalok védelmére; valamint

b) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódra, továbbá a
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőző
désen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló intézke
désekre

(5)
A nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban a
tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak az e cikk alkalma
zását érintő visszaélések, és – különösen – az ezen irányelv
rendelkezéseinek megkerülését célzó, egymást követő kikölcsön
zések megakadályozása céljából. A tagállamok minden ilyen
intézkedésről tájékoztatják a Bizottságot.

2008.12.5.
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6. cikk
Az

alkalmazáshoz, a közös létesítményekhez
szakképzéshez való hozzáférés

és

a

(1)
A kölcsönzött munkavállalókat a kölcsönvevő vállalko
zásnál megüresedő állásokról tájékoztatni kell annak érdekében,
hogy a kölcsönvevő vállalkozásnál dolgozó többi munkaválla
lóval azonos esélyekkel találhassanak állandó állást. E tájékoz
tatás a kölcsönzött munkavállalókat foglalkoztató és azokat
felügyelő vállalkozásnál megfelelő helyre kitett általános értesítés
útján is nyújtható.
(2)
A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést
annak biztosítására, hogy a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésének végét követően a kölcsönvevő vállalkozás és a
kölcsönzött munkavállaló közötti munkaszerződés megkötését
vagy munkaviszony létesítését tiltó vagy akadályozó rendelke
zések semmisnek minősüljenek vagy azokat semmissé lehessen
nyilvánítani.
Ez a rendelkezés nem sérti azokat a rendelkezéseket, amelyek
értelmében a munkaerő-kölcsönzők ésszerű mértékű ellentétele
zésben részesülnek a kölcsönvevő vállalkozásoknak nyújtott, a
kölcsönzött munkavállalók kikölcsönzését, felvételét és képzését
érintő szolgáltatásaikért.
(3)
A munkaerő-kölcsönzők nem számolhatnak fel semmi
lyen díjat a munkavállalókkal szemben annak fejében, hogy
rajtuk keresztül a kölcsönvevő vállalkozás felvette őket vagy a
kölcsönvevő vállalkozáshoz történő kikölcsönzést követően az
adott vállalkozás munkaszerződést kötött vagy munkaviszonyt
létesített velük.
(4)
Az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a kölcsönzött
munkavállalók számára a kölcsönvevő vállalkozás szolgáltatá
saihoz, illetve közös létesítményeihez, különösen az étkezdéhez,
a gyermekgondozási létesítményekhez és az utazási szolgáltatá
sokhoz hozzáférést kell biztosítani, a közvetlenül a vállalkozás
által alkalmazott munkavállalókkal megegyező feltételekkel,
kivéve, ha az eltérő bánásmódot objektív indokok támasztják
alá.
(5)
A tagállamok, összhangban nemzeti hagyományaikkal és
gyakorlatukkal, megteszik a megfelelő intézkedéseket, illetve
elősegítik a szociális partnerek közötti párbeszédet a következők
érdekében:
a) a kölcsönzött munkavállalóknak a munkaerő-kölcsönzők
által biztosított képzéshez és gyermekgondozási létesítmé
nyekhez való hozzáférése javítása, a kikölcsönzések közötti
időszakokban is, szakmai előmenetelük és foglalkoztatható
ságuk növelése érdekében;
b) a kölcsönzött munkavállalóknak a kölcsönvevő vállalkozások
munkavállalói számára biztosított képzéshez való hozzáfé
rése javítása.
7. cikk
A kölcsönzött munkavállalók képviselete
(1)
A kölcsönzött munkavállalókat – a tagállamok által
meghatározott feltételeknek megfelelően – számításba kell
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venni azon küszöbérték számításakor, amely felett a közösségi
és tagállami jogszabályok és a kollektív szerződések szerint a
munkaerő-kölcsönzőknek a munkavállalókat képviselő szerveket
kell létrehozniuk.

(2)
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kölcsönzött
munkavállalókat – a tagállamok által meghatározott feltéte
leknek megfelelően – aszerint kell számításba venni azon
küszöbérték számításakor, amely felett a közösségi és tagállami
jogszabályok és a kollektív szerződések szerint a kölcsönvevő
vállalkozásoknak a munkavállalókat képviselő szerveket kell
létrehozniuk, mintha őket az adott időtartamra közvetlenül a
kölcsönvevő vállalkozás alkalmazta volna.

(3)
A (2) bekezdésben meghatározott lehetőséget választó
tagállamok nem kötelesek végrehajtani az (1) bekezdés rendel
kezéseit.

8. cikk
A munkavállalók képviselőinek nyújtott tájékoztatás
A tájékoztatásra és konzultációra vonatkozó szigorúbb és/vagy
konkrétabb tagállami és közösségi rendelkezések és különösen
az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló,
2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) sérelme nélkül, a kölcsönvevő vállalkozásnak megfe
lelő tájékoztatást kell nyújtania a kölcsönzött munkavállalók
igénybevételéről, amikor a munkavállalókat képviselő, a tagál
lami és közösségi jogszabályokkal összhangban létrehozott szer
veket a vállalkozás foglalkoztatási helyzetéről tájékoztatja.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk
Minimumkövetelmények
(1)
Ez az irányelv nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a
munkavállalókra nézve kedvezőbb törvényi, rendeleti vagy köz
igazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak vagy vezessenek be,
vagy a szociális partnerek között kötött, a munkavállalókra
nézve kedvezőbb kollektív szerződések alkalmazását segítsék
elő vagy engedélyezzék.

(2)
Ezen irányelv végrehajtása semmilyen körülmények
között sem adhat alapot a munkavállalók védelmének az
irányelv által szabályozott területeken már elért általános szint
jéhez képest történő csökkentésére. Ez nem érinti a tagállamok
és/vagy a szociális partnerek azon jogát, hogy a bekövetkező
változások fényében az ezen irányelv elfogadása idején
hatályban lévőktől eltérő törvényi, rendeleti vagy szerződéses
rendelkezéseket állapítsanak meg, feltéve, hogy az ezen irány
elvben megállapított minimumkövetelményeket tiszteletben
tartják.
(1) HL L 80., 2002.3.23., 29. o.
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10. cikk
Szankciók
(1)
A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő arra az
esetre, ha a munkaerő-kölcsönzők vagy a kölcsönvevő vállalko
zások nem tartják be ezen irányelv rendelkezéseit. Különösen
gondoskodnak arról, hogy megfelelő közigazgatási vagy bírósági
eljárások álljanak rendelkezésre az ezen irányelvből származó
kötelezettségek betartatása érdekében.
(2)
A tagállamok megállapítják az ezen irányelvet végrehajtó
nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankci
ókra vonatkozó szabályokat és megtesznek minden szükséges
intézkedést azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az
előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó
erejűeknek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezé
sekről 2011. december 5-ig értesítik a Bizottságot. A tagállamok
ezen rendelkezések bármilyen későbbi módosításról is megfelelő
időn belül értesítik a Bizottságot. A tagállamok biztosítják külö
nösen azt, hogy megfelelő eszközök álljanak a munkavállalók
és/vagy képviselőik rendelkezésére az ezen irányelvben foglalt
kötelezettségek érvényesítése érdekében.

(2)
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
12. cikk
A Bizottság által végzett felülvizsgálat
2013. december 5-ig a Bizottság a tagállamokkal és a közösségi
szintű szociális partnerekkel konzultálva felülvizsgálja ezen
irányelv alkalmazását azzal a céllal, hogy adott esetben a szük
séges módosításokra javaslatot tegyen.
13. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.
14. cikk

11. cikk
Végrehajtás
(1)
A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ezen irányelvnek 2011. december 5-ig megfelel
jenek, vagy biztosítják, hogy a szociális partnerek a szükséges
rendelkezéseket megállapodás útján vezessék be, amelyhez a
tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a szociális partnerek
számára, hogy azok bármikor biztosítani tudják ezen irányelv
célkitűzéseinek teljesítését. Erről haladéktalanul tájékoztatják a
Bizottságot.

2008.12.5.

Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. november 27.)
a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Svájci Államszövetségben történő teljes körű
alkalmazásáról
(2008/903/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A Tanács a Schengent értékelő és végrehajtását felügyelő
Állandó Bizottság létrehozásáról szóló, 1998. szeptember
16-i végrehajtó bizottsági határozatban (SCH/Com-ex
(98) 26. def.) (5) meghatározott, vonatkozó schengeni
értékelési eljárásoknak megfelelően megállapította, hogy
a schengeni vívmányok alkalmazásához szükséges felté
telek a schengeni vívmányok más területein – szárazföldi
határok, rendőrségi együttműködés, a Schengeni Informá
ciós Rendszer és vízumok – is teljesültek a Svájci Állam
szövetségben.

(4)

A Tanács 2008. november 27-én arra a következtetésre
jutott, hogy a Svájci Államszövetség minden említett
területen teljesítette a feltételeket.

(5)

A schengeni vívmányok légi határokon való végrehajtá
sának értékelése tekintetében egy későbbi szakaszban
további értékelő látogatásokat kell elvégezni.

(6)

Ezáltal lehetségessé vált megállapítani azokat az időpon
tokat, amelyektől kezdve a Svájci Államszövetség teljes
körűen alkalmazza a schengeni vívmányokat, azaz
amelyektől kezdve a Svájci Államszövetséggel közös
belső határokon meg kell szüntetni a személyek ellenőr
zését. Amennyiben a légi határokon végzett további érté
kelő látogatások sikertelennek bizonyulnak, a személyek
légi határokon történő ellenőrzésének eltörlését szabá
lyozó schengeni vívmányok alkalmazására megállapított
időpontot felül kell vizsgálni.

tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség, valamint a
Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejleszté
sére irányuló társulásáról szóló megállapodásra (1) (a továb
biakban: megállapodás) – 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)

(2)

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 vívmá
nyok alkalmazásához szükséges feltételek teljesültek-e.

A Tanács, miután megállapította, hogy a Svájci Állam
szövetség teljesítette a schengeni vívmányok adatvédelmi
részének alkalmazásához szükséges feltételeket, a
2008/421/EK (4) határozatával úgy határozott, hogy a
schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre
vonatkozó rendelkezéseit a Svájci Államszövetségre
2008. augusztus 14-től alkalmazni kell.

(1) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
(2) A 2004/849/EK tanácsi határozat (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.)
és a 2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.)
(3) A 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.) és a
2008/149/IB tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.)
(4) HL L 149., 2008.6.7., 74. o.

(5) HL L 239., 2000.9.22., 138. o.
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(7)

A legkorábbi ilyen időponttól kezdve a Schengeni Infor
mációs
Rendszer
alkalmazására
vonatkozó,
a
2008/421/EK határozat által előírt korlátozásokat vissza
kell vonni.

(8)

A megállapodás 15. cikke (4) bekezdésének megfelelően,
valamint az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott mene
dékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabá
lyok megállapításáról szóló megállapodás (1) 14. cikkének
(1) bekezdésével összhangban ez utóbbi megállapodást
2008. december 12-től kezdve kell végrehajtani.

(12)

2008.12.5.

A Svájci Államszövetség, az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, a schengeni vívmányok végre
hajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társu
lásról, valamint a Svájcban, Izlandon vagy Norvégiában
benyújtott, menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős állam meghatározására vonatkozó kritériumokról
és mechanizmusokról szóló megállapodás előírja, hogy a
schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesz
tése tekintetében ugyanazon a napon lép hatályba, mint a
megállapodás,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
(9)

A Svájci Államszövetség és a Dán Királyság közötti, az
Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe alá
tartozó schengeni vívmányok rendelkezéseire vonatkozó
jogokat és kötelezettségeket keletkeztető megállapodás
úgy rendelkezik, hogy a schengeni vívmányok végrehaj
tása, alkalmazása és fejlesztése tekintetében ugyanazon a
napon lép hatályba, mint a megállapodás.

(10)

A megállapodás 15. cikke (1) bekezdése második albe
kezdésének megfelelően és a schengeni vívmányok
rendelkezései egyes részeinek Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága által való alkalmazásáról
szóló, 2004. december 22-i 2004/926/EK tanácsi hatá
rozatban (2), különösen annak 1. cikke első albekezdé
sében előírtak szerint a schengeni vívmányoknak NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királysága általi rész
leges alkalmazásából következően a Svájci Államszövet
ségre a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó
tagállamokkal való kapcsolatai vonatkozásában alkalma
zandó schengeni vívmányok rendelkezéseinek csak egy
része alkalmazandó a Svájci Államszövetségnek NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával
fennálló kapcsolataira.

(11)

A megállapodás 15. cikke (1) bekezdése harmadik albe
kezdésének megfelelően és a 2003. évi csatlakozási
okmány 3. cikkének (2) bekezdésében, illetve a 2005.
évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdésében
előírtak szerint a schengeni vívmányoknak egyrészt
Ciprus, másrészt Bulgária és Románia általi részleges
alkalmazásából következően a schengeni vívmányoknak
csak az ezen tagállamokban alkalmazandó része alkalma
zandó a Svájci Államszövetség ezen tagállamokkal
fennálló kapcsolataira.

(1) HL L 53., 2008.2.27., 5. o.
(2) HL L 395., 2004.12.31., 70. o.

(1)
A megállapodás A. és B. mellékletében említett vala
mennyi rendelkezést, valamint az ezen rendelkezések közül
egy vagy több rendelkezés továbbfejlesztését jelentő jogi aktu
sokat 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 Köztársa
sággal, a Szlovén Köztársasággal, a Szlovák Köztársasággal, a
Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal fenntartott kapcsola
taiban 2008. december 12-től kell alkalmazni.

Amennyiben az említett rendelkezések a személyek belső hatá
rokon történő ellenőrzésének eltörlését szabályozzák, azokat a
légi határokra 2009. március 29-től kell alkalmazni. A Tanács –
az azon tagállamok kormányait képviselő tagok egyszerű több
ségével, amelyekre alkalmazni kell a személyek belső határokon
történő ellenőrzésének eltörlését szabályozó schengeni vívmá
nyok rendelkezéseit – határozhat úgy, hogy elhalasztja ezt az
időpontot. Ebben az esetben a Tanács – az említett tagok
egyhangú eljárásával – új időpontot állapít meg.

A Schengeni Információs Rendszer érintett tagállamok általi
használatára vonatkozóan alkalmazott valamennyi korlátozást
2008. december 8-tól vissza kell vonni.

(2)
A schengeni vívmányoknak a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága által a 2004/926/EK rendelet
1. cikke alapján hatályba léptetett rendelkezéseit, valamint az
ezen rendelkezések közül egy vagy több rendelkezés továbbfej
lesztését jelentő jogi aktusokat 2008. december 12-től alkal
mazni kell a Svájci Államszövetségnek a Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyságával fennálló kapcsolataira.

2008.12.5.
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(3)
A schengeni vívmányoknak a 2003. évi csatlakozási
okmány 3. cikkének (1) bekezdése, illetve a 2005. évi csatlako
zási okmány 4. cikkének (1) bekezdése alapján egyrészt
Ciprusra, másrészt Bulgáriára és Romániára alkalmazandó
rendelkezéseit, valamint az ezen rendelkezések közül egy vagy
több rendelkezés továbbfejlesztését jelentő jogi aktusokat 2008.
december 12-től alkalmazni kell a Svájci Államszövetségnek a
Ciprussal, Bulgáriával és Romániával fennálló kapcsolataira.

L 327/17

fenntartsa a vízummentességet 2008. december 12-től az
Európai Közösség és ezen országok közötti vízummentességi
megállapodás hatálybalépéséig.

3. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir
detésének napján lép hatályba.

2. cikk
A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve
az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampol
gárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i
539/2001/EK tanácsi rendelet (1) II. mellékletétől eltérve Svájc
számára engedélyezett, hogy Antigua és Barbuda, a Bahamaszigetek, Barbados, valamint Saint Kitts és Nevis tekintetében

(1) HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.
a Tanács részéről
az elnök
M. ALLIOT-MARIE
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. november 27.)
a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és két holland póttagjának kinevezéséről
(2008/904/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

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

A hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január 25-ig a
következő személyek kinevezésére kerül sor a Régiók Bizottsá
gában:
a) tagként:

tekintettel a holland kormány javaslatára,

— Bas VERKERK, Burgemeester van Delft (megbízatás válto
zása);
és

mivel:

b) póttagként:
— Job COHEN, Burgemeester van Amsterdam,

(1)

(2)

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).

Nico SCHOOF lemondását követően a Régiók Bizottsága
egy tagjának helye megüresedett. Lodewijk ASSCHER
lemondását követően egy póttag helye megüresedett.
Bas VERKERK-nek az e határozattal a Régiók Bizottsága
tagjává történő kinevezését követően egy másik póttag
helye megüresedik,

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

— Hans KOK, Burgemeester van Hof van Twente.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.
Tanács részéről
az elnök
L. CHATEL

2008.12.5.
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. november 27.)
a Közös Konzuli Utasítás vízumbélyegek kitöltéséről szóló 13. mellékletének módosításáról
(2008/905/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezé
seinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazá
sában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok
egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére
vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i
2000/365/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem
vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz
részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve
nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezé
seinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az
Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései
alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről
szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határo
zattal (5) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Íror
szág nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadá
sában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az
Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
megkötött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodás (6) értelmében
a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfej
lesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat
1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak,
összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (7)
3. cikkével.

(7)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió,
az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liech
tensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek
az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Állam
szövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schen
geni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesz
tésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való
csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (8) értelmében a schen
geni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését
képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének
B. pontjában említett területhez tartoznak, összefüg
gésben a 2008/261/EK tanácsi határozat (9) 3. cikkével.

tekintettel a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes
részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatás
köreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001.
április 24-i 789/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen
annak 1. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel Franciaország kezdeményezésére,

mivel:

(1)

(2)

(3)

Naprakésszé kell tenni a Közös Konzuli Utasítást annak
érdekében, hogy tükrözze, hogy a Svájci Államszövetség
a 2008/903/EK (2) tanácsi határozat értelmében teljeskö
rűen alkalmazza a schengeni vívmányok rendelkezéseit.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze
téről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően
Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá
nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e hatá
rozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés
harmadik része IV. címének rendelkezései szerint a
schengeni vívmányokra épül, Dánia a fenti jegyzőkönyv
5. cikkének megfelelően e határozat Tanács általi elfoga
dásától számított hat hónapos időszakon belül határoz
arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

Izland és Norvégia tekintetében e határozat a schengeni
vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi az
Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és
a Norvég Királyság között megkötött, e két államnak a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás
értelmében, amelyek az e megállapodás alkalmazását
szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i
1999/437/EK tanácsi határozat (3) 1. cikkének B. pont
jában említett területhez tartoznak.

(1) HL L 116., 2001.4.26., 2. o.
(2) Lásd e Hivatalos Lap. 15. oldalát.
(3) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
HL L 53., 2008.2.27., 1. o.
A Tanács 16462/06-os sz. dokumentuma; hozzáférhető
http://www.register.consilium.europa.eu internetes oldalon.
(9) HL L 83., 2008.3.26., 3. o.

a
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Ciprus tekintetében e határozat a 2003-as csatlakozási
okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schen
geni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon
összefüggő jogi aktus.
E határozat a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének
(2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon
alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi
aktus,

2008.12.5.

2. cikk
Ezt a határozatot a Svájci Államszövetségben a schengeni
vívmányok rendelkezéseinek teljes körű alkalmazásáról szóló
2008/903/EK határozat (1) 1. cikke (1) bekezdésének első albe
kezdésében meghatározott időponttól kell alkalmazni.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei, az Európai
Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

A Közös Konzuli Utasítás 13. mellékletében a 11. és 14.
mintában szereplő országkódlista a következő kóddal egészül ki:

a Tanács részéről
az elnök

„Svájci Államszövetség: CH”.

M. ALLIOT-MARIE

(1) Lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát.

2008.12.5.
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A TANÁCS HATÁROZATA
(2008. november 27.)
a Régiók Bizottsága két dán tagjának és két dán póttagjának kinevezéséről
(2008/906/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

a) tagként:

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

Helene LUND, Byrådsmedlem, Furesø Kommune (megbízás
változása),

tekintettel a dán kormány javaslatára,

Mona HEIBERG, 1. Næstformand for Borgerrepræsentationen,
Københavns Kommune (megbízás változása);

mivel:
b) póttagként:
(1)

(2)

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).
Mona HEIBERG és Helene LUND hivatali idejének lejártát
követően a Régiók Bizottsága két tagjának helye megüre
sedett. Jens Christian GJESING és Tove LARSEN hivatali
idejének lejártát követően két póttag helye is megürese
dett,

Jens Christian GJESING, 1. Viceborgmester,
Kommune (megbízás változása),

Tove LARSEN, Borgmester, Aabenraa Kommune (megbízás
változása).
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.
1. cikk
A Régiók Bizottsága tagjának/póttagjának a hivatali idő hátra
lévő részére, azaz 2010. január 25-ig a következő személyeket
nevezi ki:

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

Haderslev

a Tanács részéről
az elnök
L. CHATEL
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BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. november 3.)
a lófélék egy harmadik országból egy másikba történő szállítására vonatkozó egészségügyi
garanciáknak a 91/496/EGK tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban
történő megállapításáról
(az értesítés a C(2008) 6296. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/907/EK)
ügyi előírásai által megkívánt összes garanciát biztosítják.
A lófélék egy harmadik országból egy másikba irányuló
szállítására vonatkozó egészségügyi garanciák esetében
ezért hivatkozni kell a 92/260/EGK határozatban megál
lapított egészségügyi feltételekre. E határozat egyebek
mellett előírja, hogy a lovaknak bizonyos időt el kell
tölteniük a feladó országban. A tagállamokban vagy a
jegyzékben szereplő bizonyos harmadik országokban
való tartózkodás azonban beleszámíthat a kérdéses
időszakba, feltéve, hogy legalább ugyanazok az egészség
ügyi követelmények teljesülnek.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megálla
pításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a
90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i
91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke
(1) bekezdésének c) pontjára,

Az e határozatban meghatározott intézkedések össz
hangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság véleményével,

(4)

mivel:

(1)

(2)

(3)

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

A lófélék egyik harmadik országból egy másikba történő
szállítására vonatkozó egészségügyi garanciáknak a
91/496/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pont
jával (2) összhangban történő megállapításáról szóló,
1994. július 13-i 94/467/EK bizottsági határozatot több
alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthe
tőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot kodifi
kálni kell.

A 91/496/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c)
pontjával összhangban egészségügyi garanciákat kell
megállapítani az állatok egy harmadik országból egy
másikba történő szállítására vonatkozóan. Bizonyos
problémák merültek fel a lófélék egy harmadik országból
egy másikba irányuló szállítását illetően.

A 92/260/EGK bizottsági határozat (4) meghatározza a
törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó
állat-egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi
bizonyítványokat. Ezek a feltételek a Közösség egészség
HL L 268., 1991.9.24., 56. o.
HL L 190., 1994.7.26., 28. o.
Lásd az I. mellékletet.
HL L 130., 1992.5.15., 67. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1)
Egy harmadik országból egy másikba szánt lófélék csak a
92/260/EGK határozat I. mellékletében felsorolt harmadik
országból érkezhetnek.

(2)
Az (1) bekezdésben említett lóféléket „Árutovábbítási
bizonyítvány lófélék egy harmadik országból egy másikba
történő szállításához” című bizonyítvány kíséri. Ez a bizonyít
vány a 92/260/EGK határozat II. mellékletében meghatározott, a
származási harmadik országnak megfelelő egészségügyi bizo
nyítvány I., II. és III. pontjából áll, kivéve az egészségügyi bizo
nyítvány III. e) v. pontját. Ezenkívül az alábbi pontokat tartal
mazza.
„IV. A lófélék származási helye: .....................................................
(ország)
rendeltetési helye: .......................................................................
(ország)
V.

A hatósági állatorvos pecsétje és aláírása: .........................”
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(3)
A (2) bekezdéstől eltérően és csak a törzskönyvezett
lófélék esetében a 92/260/EGK határozat II. mellékletében talál
ható A., B., C., D. és E. bizonyítványok III. d) pontjának
harmadik francia bekezdésében szereplő országok jegyzéke
helyébe ezen határozat I. mellékletének A–E. csoportjában
szereplő harmadik országok jegyzéke lép.

L 327/23

3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 3-án.

2. cikk
A 94/467/EK határozat hatályát veszti.

a Bizottság részéről
az elnök

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

José Manuel BARROSO

I. MELLÉKLET
A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Bizottság 94/467/EK határozata
(HL L 190., 1994.7.26., 28. o.)
A Bizottság 96/81/EK határozata
(HL L 19., 1996.1.25., 53. o.)

Kizárólag a 4. cikk

A Bizottság 2001/662/EK határozata
(HL L 232., 2001.8.30., 28. o.)

II. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 94/467/EK határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

—

2. cikk

2. cikk

3. cikk

—

I. melléklet

—

II. melléklet
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. november 28.)
egyes tagállamok éves BSE ellenőrzési programja felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról
(az értesítés a C(2008) 7288. számú dokumentummal történt)
(Csak a spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2008/908/EK)
hogy ha 24 hónapról 48 hónapra emelnék azon szarvas
marhák életkorát, amelyekre a BSE-ellenőrzés kiterjed,
ezekben a tagállamokban kevesebb mint évi egy BSEesetet mulasztanának el.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelő
zésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonat
kozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 6. cikke (1b) bekezdésének második albekez
désére,

(5)

2008. július 17-én Olaszország éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(6)

2008. augusztus 7-én Írország éves BSE ellenőrzési prog
ramjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyújtott
be a Bizottságnak.

(7)

2008. augusztus 13-án Ausztria éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(8)

2008. augusztus 13-án Dánia éves BSE ellenőrzési prog
ramjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyújtott
be a Bizottságnak.

(9)

2008. augusztus 15-én az Egyesült Királyság éves BSE
ellenőrzési programjának felülvizsgálatára vonatkozó
kérelmet nyújtott be a Bizottságnak.

(10)

2008. augusztus 20-án Luxemburg éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(11)

2008. augusztus 28-án Németország éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(12)

2008. augusztus 28-án Hollandia éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(13)

2008. augusztus 29-én Finnország éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(14)

2008. augusztus 29-én Svédország éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A 999/2001/EK rendelet meghatározza az állatokban
előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k)
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámo
lásukra vonatkozó szabályokat. A rendelet értelmében
valamennyi tagállam évente ismétlődő programot futtat
a TSE ellenőrzése céljából aktív és passzív ellenőrzés
alapján a rendelet III. mellékletével összhangban.

A 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (1b) bekezdése
értelmében azok a tagállamok, amelyek bizonyítani
tudják az ország járványügyi helyzetének javulását a
cikkben említett eljárással összhangban megállapítandó
egyes feltételek szerint, kérhetik éves ellenőrzési prog
ramjuk felülvizsgálatát.

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete I.
részének 7. pontja meghatározza azokat az informáci
ókat, amelyeket a Bizottságnak be kell nyújtani, valamint
azokat a járványügyi kritériumokat, amelyeknek az ellen
őrzési programjuk felülvizsgálatát kérő tagállamoknak
meg kell felelniük.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2008. július
17-én két tudományos állásfoglalást bocsátott ki egyes
tagállamok BSE ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatával
kapcsolatban. Ezek az állásfoglalások azt értékelték,
milyen többletkockázati tényezőknek van kitéve az
emberi és állati egészség azt követően, hogy a 15 közös
ségi tagállamba 2004. május 1-je előtt felülvizsgált BSE
ellenőrzési rendszert vezettek be, és megállapították,

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
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(15)

2008. szeptember 4-én Portugália éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

(23)

Gyakorlati okokból indokolt, hogy a felülvizsgált éves
ellenőrzési programok kezdési időpontja a közösségi
költségvetési évvel megegyezzen.

(16)

2008. szeptember 8-án Franciaország éves BSE ellenőr
zési programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet
nyújtott be a Bizottságnak.

(24)

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

(17)

2008. szeptember 9-én Spanyolország éves BSE ellenőr
zési programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet
nyújtott be a Bizottságnak.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

(18)

2008. szeptember 11-én Belgium éves BSE ellenőrzési
programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet nyúj
tott be a Bizottságnak.

2009. január 1-jétől a mellékletben szereplő tagállamok éves
ellenőrzési programjukat felülvizsgálhatják a 999/2001/EK ren
delet 6. cikkének (1) bekezdése szerint (a továbbiakban: felül
vizsgált éves ellenőrzési programok).

(19)

2008. szeptember 17-én Görögország éves BSE ellenőr
zési programjának felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet
nyújtott be a Bizottságnak.

2. cikk

(20)

2008. szeptember 18-án ad hoc szakértői munkacsoport
értékelte a 15 tagállam által benyújtott kérelmeket, és
megállapították, hogy azok a kockázatelemzések,
amelyeket a tagállamok kérelmeik alátámasztására nyúj
tottak be megfelelőek, és biztosítják az emberek és
állatok egészségének védelmét. Megvizsgálták és teljesí
tettnek találták továbbá a 999/2001/EK rendelet
6. cikke (1b) bekezdésének harmadik albekezdésében
meghatározott követelményeket, valamint a rendelet III.
melléklete A. fejezete I. részének 7. pontjában meghatá
rozott járványügyi feltételeket is, amelyeknek a tagálla
moknak járványügyi helyzetük javulásának bizonyítása
érdekében eleget kell tenniük.

(21)

Ezért indokolt a kedvezően értékelt kérelmeket benyújtott
15 tagállam számára engedélyezni éves ellenőrzési prog
ramja felülvizsgálatát, és ezekben a tagállamokban a BSEvizsgálat új korhatárát 48 hónapban megállapítani.

(22)

Szintén kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz éves ellenőr
zési programja felülvizsgálata érdekében néhány olyan
tagállam, amely 2004. május 1-jén csatlakozott a Közös
séghez, de megfelelési törekvéseit már az előcsatlakozási
évben elkezdte. A tudományos értékelésen kívül és a
járványügyi feltételeknek való megfelelés ellenőrzése
végett az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal
(FVO) ellenőrzést végez ezekben a tagállamokban, és
azokban az államokban is, amelyek programjuk felülvizs
gálatát fogják kérelmezni. A Bizottsághoz Szlovénia és
Ciprus irányából érkezett felülvizsgálati kérelem.

1. cikk

A felülvizsgált éves ellenőrzési programok kizárólag az érintett
tagállamok országos szarvasmarha-állományára vonatkoznak, és
az alábbi alpopulációkhoz tartozó, valamennyi 48 hónap fölötti
szarvasmarhára kiterjednek:
a) a 999/2001/EK rendelkezés III. melléklete A. fejezete I.
részének 2.2. pontjában meghatározott állatok;
b) a 999/2001/EK rendelkezés III. melléklete A. fejezete I.
részének 2.1. pontjában meghatározott állatok;
c) a 999/2001/EK rendelkezés III. melléklete A. fejezete I.
részének 3.1. pontjában meghatározott állatok.
3. cikk
Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Dán Királyság, a
Német Szövetségi Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság,
a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztár
saság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az
Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság,
a Svéd Királyság és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága a címzettei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.
a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A tagállamok listája
— Belgium
— Dánia
— Németország
— Írország
— Görögország
— Spanyolország
— Franciaország
— Olaszország
— Luxemburg
— Hollandia
— Ausztria
— Portugália
— Finnország
— Svédország
— Egyesült Királyság

2008.12.5.

2008.12.5.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/27

III
(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
A TANÁCS 2008/909/IB KERETHATÁROZATA
(2008. november 27.)
a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása
céljából történő alkalmazásáról
teszi, hogy a tagállamok végrehajtsák az intézkedési prog
ramot, különösen a jogerős szabadságvesztés büntetések
végrehajtása terén.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 34. cikke (2)
bekezdésének b) pontjára,
(4)

Valamennyi tagállam megerősítette az Európa Tanácsnak
az elítélt személyek átszállításáról szóló, 1983. március
21-i egyezményét. Az egyezmény értelmében az elítélt
személyek a velük szemben kiszabott szabadságvesztés
büntetés fennmaradó részének letöltése céljából csak az
állampolgárságuk szerinti államba, és csak az érintett
személy, valamint az érintett államok hozzájárulásával
szállíthatók át. Az egyezmény 1997. december 18-i
kiegészítő jegyzőkönyvét – amely bizonyos feltételekkel
lehetővé teszi a személy hozzájárulása nélküli átszállítást
– még nem erősítette meg minden tagállam. A fenti jogi
eszközök egyike sem rendelkezik olyan alapkötelezett
ségről, amely szerint a büntetés vagy végzés végrehajtása
céljából az elítélt személyeket át kellene venni.

(5)

A büntetőeljárásokban érvényesülő eljárási jogok rend
kívül fontos szerepet játszanak az igazságügyi együttmű
ködés terén a tagállamok közötti kölcsönös bizalom
biztosításában. A tagállamok közötti, más tagállamok
jogi rendszere iránti kölcsönösen érvényesülő különös
bizalommal jellemezhető kapcsolatok lehetővé teszik a
kibocsátó állam hatóságai által hozott határozatoknak a
végrehajtó állam által történő elismerését. Ennélfogva
mérlegelni kell az Európa Tanács büntetőítéletek végre
hajtására vonatkozó eszközeiben megállapított együttmű
ködés továbbfejlesztését, különösen az olyan esetekben,
amikor uniós állampolgárokkal szemben egy másik
tagállam szabadságvesztés büntetést kiszabó ítéletet
hozott, vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkal
mazott. Azzal együtt, hogy az elítélt személyt megfelelő
biztosítékokkal szükséges ellátni, az eljárásban való rész
vétele többé nem lehet annyira domináns, hogy minden
esetben hozzájárulását kelljen kérni a büntetőítéletnek –
annak elismerése és a kiszabott büntetés végrehajtása
céljából – egy másik tagállamba történő továbbításához.

tekintettel az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd
Királyság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 1999. október 15-én és 16-án
Tamperében tartott ülésén elfogadta a kölcsönös elis
merés elvét, amelynek az Unión belül mind a polgári,
mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együtt
működés alapjává kell válnia.

(2)

A Tanács 2000. november 29-én a tamperei következte
tésekkel összhangban intézkedési programot (1) fogadott
el a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben
történő alkalmazásáról, amelyben felszólított a szabad
ságvesztés büntetést kiszabó jogerős ítéletek kölcsönös
elismerésére szolgáló modern mechanizmusok szükséges
ségének értékelésére (14. intézkedés), valamint az elítélt
személyek átszállítása elvének az egyik tagállamban lakó
hellyel rendelkező személyekre való alkalmazásának kiter
jesztésére (16. intézkedés).

(3)

A szabadság, a biztonság és a jog Európai Unión belüli
megerősítését célul kitűző hágai program (2) szükségessé

(1) HL C 12., 2001.1.15., 10. o.
(2) HL C 53., 2005.3.3., 1. o.
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(6)

Ezt a kerethatározatot olyan módon kell végrehajtani és
alkalmazni, hogy az lehetővé tegye az egyenlőség, a pártatlanság és a méltányosság általános elveinek tiszteletben
tartását.

(7)

A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontja olyan, mérlegelés
alapján alkalmazható rendelkezést tartalmaz, amely lehe
tővé teszi, hogy az ítéletet és a tanúsítványt például az
elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamba továb
bítsák az (1) bekezdés a) és b) pontjában említetteken
kívüli esetekben, vagy abba a tagállamba továbbítsák,
amelyben az elítélt személy él, és legalább öt éve folya
matosan jogszerűen ott tartózkodik, valamint állandó
tartózkodási jogát ott meg fogja tartani.

(8)

(9)

(10)

tosan lényeges lehet. A 4. cikk (4) bekezdésének és a
6. cikk (3) bekezdésének rendelkezései nem képeznek a
társadalmi beilleszkedéshez kapcsolódó megtagadási
okot.

(11)

Lengyelország a többi tagállamhoz képest több időt
igényel a más tagállamokban elítélt lengyel állampolgárok
átszállítása gyakorlati és anyagi vonzatainak vállalása
tekintetében, különösen a lengyel állampolgároknak az
Unióban való fokozott mobilitása fényében. Ennélfogva
egy legfeljebb ötéves időszakra szóló, korlátozott alkal
mazási körű átmeneti eltérést kell előirányozni.

(12)

Ezt a kerethatározatot értelemszerűen alkalmazni kell a
büntetések végrehajtására az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló,
2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (1)
4. cikkének (6) bekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése
szerinti esetekben is. Ez többek között azt jelenti, hogy
azon kerethatározat sérelme nélkül a végrehajtó állam
ellenőrizheti az e kerethatározat 9. cikkében előírtak
szerinti, az elismerés és a végrehajtás megtagadási
okainak meglétét, beleértve a kettős büntethetőség vizs
gálatát – olyan mértékben, ahogy a végrehajtó állama
7. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz az ítélet
elismerésének és végrehajtásának feltételeként annak
mérlegelése céljából, hogy a személyt át kell-e adni
vagy a büntetést végre kell-e hajtani a 2002/584/IB keret
határozat 4. cikkének (6) bekezdése szerinti esetekben.

(13)

Ez a kerethatározat tiszteletben tartja az alapvető jogokat
és szem előtt tartja az Európai Unióról szóló szerződés
6. cikkében elismert és az Európai Unió alapjogi chartá
jában, különösen annak VI. fejezetében megfogalmazott
elveket. Ezen kerethatározat egyetlen rendelkezése sem
értelmezhető egy határozat végrehajtásának megtagadá
sára vonatkozó tilalomként, amennyiben objektív okok
alapján vélelmezhető, hogy a büntetés kiszabására az
érintett személy neme, faji vagy etnikai származása,
vallása, nemzetisége, anyanyelve, politikai véleménye
vagy szexuális irányultsága alapján került sor, vagy
hogy az érintett személyt az említett okok bármelyike
miatt érte joghátrány.

(14)

Ez a kerethatározat nem korlátozza a tagállamokat
abban, hogy saját alkotmányos szabályaikat alkalmazzák
a jogszerű eljárás, az egyesülési szabadság, a sajtósza
badság és az egyéb médiában megnyilvánuló vélemény
nyilvánítási szabadság tekintetében.

A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett
esetekben az ítélet és a tanúsítvány végrehajtó államba
történő továbbítása a kibocsátó állam és a végrehajtó
állam illetékes hatóságai közötti egyeztetés, valamint a
végrehajtó állam illetékes hatóságai hozzájárulásának
függvénye. Az illetékes hatóságok olyan tényezőket
vesznek figyelembe, mint például a tartózkodás időtar
tama vagy a végrehajtó állammal való egyéb kapcsolat.
Azokban az esetekben, amikor az elítélt személyt a
nemzeti jog vagy nemzetközi eszközök alapján valamely
tagállamba vagy harmadik országba is át lehetne szállí
tani, a kibocsátó állam és a végrehajtó állam illetékes
hatóságainak egyeztetések során kell mérlegelniük, hogy
a végrehajtó államban történő végrehajtás jobban szol
gálná-e a társadalmi beilleszkedés célját, mint a harmadik
országban történő végrehajtás.

A büntetés végrehajtó államban történő végrehajtásának
javítania kell az elítélt személy társadalmi beilleszkedé
sének esélyét. Az arról való meggyőződés érdekében,
hogy a büntetés végrehajtó államban történő végrehajtása
az elítélt személy társadalmi beilleszkedésének célját szol
gálja-e, a kibocsátó állam illetékes hatósága olyan ténye
zőket vesz figyelembe, mint például az elítélt személy
kötődése a végrehajtó államhoz, az, hogy az elítélt
személy a végrehajtó államot tartja-e családi, nyelvi,
kulturális, társadalmi vagy gazdasági kapcsolatai, illetve
a végrehajtó állammal való egyéb kötődése helyének.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett elítélt személy véle
ménye főleg a 4. cikk (4) bekezdésének alkalmazásakor
lehet hasznos. A „különösen” szó célja azon esetek lefe
dését is szolgálja, amelyekben az elítélt személy véle
ménye olyan információt tartalmazhat, amely az elis
merés és a végrehajtás megtagadásának okaival kapcsola
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(15)

E kerethatározatot az Európai Közösséget létrehozó szer
ződés 18. cikke által az Unió állampolgáraira ruházott, a
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogával összhangban kell alkalmazni.

(22)

A 12. cikk (2) bekezdésében említett határidőt a tagál
lamok úgy alkalmazzák, hogy a jogerős határozatot, a
jogorvoslati eljárást is beleértve, általános szabályként
90 napon belül meghozzák.

(16)

E kerethatározatot a vonatkozó közösségi jogszabályok –
különösen a 2003/86/EK tanácsi irányelv (1), a
2003/109/EK tanácsi irányelv (2) és a 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) – rendelkezé
seinek megfelelően kell alkalmazni.

(23)

A 18. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a (2) bekez
désben felsorolt kivételek mellett a specialitás szabálya
csak akkor alkalmazható, ha a személyt a végrehajtó
államba szállították át. Ennek következtében nem alkal
mazandó akkor, ha a személyt a végrehajtó államba nem
szállították át, például amikor a személy a végrehajtó
államba menekült,

(17)

E kerethatározatban az azon államra való hivatkozások,
amelyben az elítélt személy „él”, arra a helyre vonat
koznak, amelyhez az érintett személy szokásos tartózko
dási helye alapján, és olyan tényezők alapján kötődik,
mint például családi, társadalmi és szakmai kötelékei.

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(18)

Az 5. cikk (1) bekezdésének alkalmazásakor lehetővé kell
tenni az ítéletnek vagy hitelesített másolatának és a tanú
sítványnak a végrehajtó állam illetékes hatósága számára
való továbbítását bármely olyan írásban dokumentált
módon – például e-mailben vagy faxon –, amely lehetővé
teszi a végrehajtó állam számára a határozat hitelessé
gének megállapítását.

1. cikk
Fogalommeghatározások
E kerethatározat alkalmazásában:

a) „ítélet”: a kibocsátó állam bíróságának jogerős határozata
vagy végzése, amely büntetést szab ki egy természetes
személyre;
(19)

(20)

(21)

A 9. cikk (1) bekezdésének k) pontjában említett
esetekben a végrehajtó államnak – mielőtt visszautasítja
a szabadságvesztés büntetéstől eltérő intézkedéssel járó
büntetés elismerését és végrehajtását – mérlegelnie kell
a büntetés e kerethatározattal összhangban történő átala
kításának a lehetőségét.

A 9. cikk (1) bekezdésének k) pontjában szereplő megta
gadási okot azokban az esetekben is lehet alkalmazni,
amelyekben a személyt nem találták valamely bűncselek
mény tekintetében bűnösnek, annak ellenére, hogy az
illetékes hatóság bűncselekmény miatt szabadságvesztés
büntetéstől eltérő szabadságelvonással járó intézkedést
alkalmazott.

A megtagadás területi hatályon alapuló oka kizárólag
kivételes esetekben alkalmazható, az e kerethatározat
rendelkezéseinek értelmében történő, lehető legnagyobb
mértékű együttműködés céljából, és céljának figyelembe
vétele mellett. Az ezen megtagadási ok alkalmazásával
hozott bármely határozatot eseti értékelés és a kibocsátó,
valamint a végrehajtó állam illetékes rendelkező hatóságai
közötti egyeztetés alapján kell meghozni.

(1) HL L 251., 2003.10.3., 12. o.
(2) HL L 16., 2004.1.23., 44. o.
(3) HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

b) „büntetés”: bármely olyan szabadságvesztés büntetés vagy
szabadságelvonással járó bármely intézkedés, amelyet
bűncselekmény elkövetése miatt határozott vagy határozatlan
időtartamra szabtak ki büntetőeljárás alapján;

c) „kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben az ítéletet hozták;

d) „végrehajtó állam”: az a tagállam, amelynek az ítéletet elis
merés és végrehajtás céljából továbbították.

2. cikk
Az illetékes hatóságok meghatározása
(1)
Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát
arról, hogy nemzeti joga szerint és e kerethatározattal össz
hangban mely hatóság vagy hatóságok illetékesek akkor, amikor
az adott tagállam a kibocsátó vagy a végrehajtó államként jár el.

(2)
A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott információt a
tagállamok és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
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(1)
E kerethatározat célja azon szabályok megállapítása,
amelyek értelmében a tagállamok az elítélt személy társadalmi
beilleszkedésének elősegítése érdekében elismernek egy ítéletet
és végrehajtják a büntetést.

b) az az állampolgárság szerinti tagállam, amelyben az elítélt
személy nem él, de ahova az elítélt személyt – a büntetés
végrehajtását követően – kitoloncolják az ítéletbe vagy az
ítélet következményeként hozott bírósági vagy közigazgatási
határozatba, vagy az ítélet következményeként hozott
bármely egyéb intézkedésbe foglalt kiutasításról vagy kito
loncolásról szóló rendelkezés alapján; vagy

(2)
Ezt a kerethatározatot kell alkalmazni, ha az elítélt
személy a kibocsátó államban vagy a végrehajtó államban
tartózkodik.

c) az a) és b) pontban említetteken kívüli bármely tagállam,
amelynek illetékes hatósága hozzájárul az ítéletnek és a tanú
sítványnak az említett tagállamba történő továbbításához.

(3)
Ez a kerethatározat csak a kerethatározat szerinti ítéletek
elismerésére és a büntetések végrehajtására alkalmazandó. Az a
tény, hogy a büntetés mellett pénzbüntetés kiszabására és/vagy
vagyonelkobzás elrendelésére is sor kerül, amelynek megfizeté
sére, behajtására vagy végrehajtására még nem került sor, nem
akadályozza az ítélet továbbítását. Az ilyen pénzbüntetések és
vagyonelkobzást elrendelő határozatok más tagállamban történő
elismerésének és végrehajtásának a tagállamok között alkalma
zandó eszközökön, különösen a kölcsönös elismerés elvének a
pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i
2005/214/IB tanácsi kerethatározaton (1), valamint a kölcsönös
elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra
történő alkalmazásáról szóló, 2006. október 6-i 2006/783/IB
kerethatározaton (2) kell alapulnia.

(2)
Az ítélet és a tanúsítvány továbbítására akkor kerülhet
sor, ha a kibocsátó állam illetékes hatósága – adott esetben a
kibocsátó állam és a végrehajtó állam illetékes hatóságai közötti
egyeztetést követően – meggyőződött arról, hogy a büntetés
végrehajtó állam általi végrehajtása az elítélt személy társada
lomba való beilleszkedésének elősegítését szolgálja.

3. cikk
Célkitűzés és hatály

(3)
Az ítélet és a tanúsítvány továbbítását megelőzően a
kibocsátó állam illetékes hatósága bármilyen megfelelő módon
egyeztethet a végrehajtó állam illetékes hatóságával. Az (1)
bekezdés c) pontjában említett esetekben az egyeztetés kötelező.
Ilyen esetekben a végrehajtó állam illetékes hatósága haladékta
lanul értesíti a kibocsátó államot arra vonatkozó határozatáról,
hogy hozzájárul-e az ítélet továbbításához.

(4)
Ez a kerethatározat nem érinti az Európai Unióról szóló
szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogok és alapvető
jogelvek tiszteletben tartásának a kötelezettségét.

II. FEJEZET
AZ ÍTÉLETEK ELISMERÉSE ÉS A BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA

(4)
Ezen egyeztetések során a végrehajtó állam hatáskörrel
rendelkező hatósága a kibocsátó illetékes hatóságának indoko
lással ellátott véleményt nyújthat be arról, hogy a büntetés
végrehajtó állam általi végrehajtása nem segítené elő az elítélt
személy társadalmi rehabilitációját és a társadalomba való
sikeres beilleszkedését.

4. cikk
Az ítélet és a tanúsítvány egy másik tagállamba történő
továbbításának feltételei
(1)
Feltéve, hogy az elítélt személy a kibocsátó államban vagy
a végrehajtó államban tartózkodik, és feltéve, hogy ez a személy
a 6. cikkben előírt esetekben ehhez hozzájárulását adta, az
ítéletet a tanúsítvánnyal együtt – amelyre a formanyomtatványt
az I. melléklet határozza meg – a következő tagállamok egyi
kének lehet továbbítani:

a) az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállam, ahol a
személy él; vagy
(1) HL L 76., 2005.3.22., 16. o.
(2) HL L 328., 2006.11.24., 59. o.

Ha nem kerül sor egyeztetésre, ilyen vélemény haladéktalanul
benyújtható az ítélet és a tanúsítvány továbbítását követően. A
kibocsátó állam illetékes hatósága mérlegeli ezt a véleményt, és
határoz arról, hogy a tanúsítványt visszavonja-e vagy sem.

(5)
A végrehajtó állam saját kezdeményezésre kérheti a kibo
csátó államot az ítélet és a tanúsítvány együttes továbbítására.
Az elítélt személy is kérheti a kibocsátó állam vagy a végrehajtó
állam illetékes hatóságait az eljárás kezdeményezésére e keret
határozat alapján. Az e bekezdés alapján továbbított kérelmek
nem kötelezik a kibocsátó államot az ítélet és a tanúsítvány
együttes továbbítására.
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(6)
E kerethatározat végrehajtása során a tagállamok olyan
rendelkezéseket fogadnak el, amelyek különösen figyelembe
veszik az elítélt személy társadalmi rehabilitációjának elősegí
tését, és amelyek alapját képezik az illetékes hatóságok arra
vonatkozó döntéshozatalának, hogy az (1) bekezdés c) pontja
szerinti esetekben hozzájárulnak-e az ítélet és a tanúsítvány
továbbításához.

(7)
E kerethatározat elfogadásakor vagy azt követően minden
tagállam értesítheti a Tanács Főtitkárságát, hogy az azon tagál
lamokkal való kapcsolatában, amelyek ugyanilyen értesítést
nyújtottak be, az ítélet és a tanúsítvány továbbításához nincs
szükség az (1) bekezdés c) pontja szerinti előzetes hozzájárulá
sára:

a) ha az elítélt személy a végrehajtó államban él és jogszerűen
legalább öt éve folyamatosan ott tartózkodik, és állandó
tartózkodási jogát meg fogja tartani abban az államban;
és/vagy

b) ha – az (1) bekezdés a) és b) pontjában előírtaktól eltérő
esetekben – az elítélt személy a végrehajtó állam állampol
gára.

Az a) pontban említett esetekben az állandó tartózkodási jog azt
jelenti, hogy az érintett személy:

L 327/31

számára a határozat hitelességének megállapítását. Az ítélet
eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, valamint a tanú
sítvány eredeti példányát kérelemre továbbítani kell a végrehajtó
államnak. Az említett illetékes hatóságok minden hivatalos
közlést közvetlenül küldenek meg egymásnak.

(2)
A tanúsítványt a kibocsátó állam illetékes hatóságának alá
kell írnia, és igazolnia kell a tanúsítvány tartalmának pontos
ságát.

(3)
A kibocsátó állam az ítéletet a tanúsítvánnyal együtt
egyszerre csak egy végrehajtó állam részére továbbítja.

(4)
Ha a végrehajtó állam illetékes hatósága nem ismert a
kibocsátó állam illetékes hatósága számára, ez utóbbi minden
szükséges vizsgálatot elvégez – beleértve a 98/428/IB tanácsi
együttes fellépéssel (1) létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat
kapcsolattartóinak közbeiktatásával végzett vizsgálatokat –
annak érdekében, hogy az információt a végrehajtó államtól
beszerezze.

(5)
Amennyiben a végrehajtó állam azon hatósága, amely az
ítéletet a tanúsítvánnyal együtt megkapta, nem illetékes az ítélet
elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére, az ítéletet a tanúsítvánnyal együtt hivatalból továb
bítja az illetékes hatósághoz, és erről tájékoztatja a kibocsátó
állam illetékes hatóságát.

6. cikk
— a szóban forgó tagállamban állandó tartózkodási joggal
rendelkezik az adott tagállamnak az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 18., 40., 44. és 52. cikke alapján elfo
gadott közösségi jogszabályok végrehajtására vonatkozó
nemzeti jogszabályai értelmében, vagy

— érvényes – állandó vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító
– tartózkodási engedéllyel rendelkezik az érintett tagállam
vonatkozásában, az olyan tagállamok esetében, amelyekre
a közösségi jog alkalmazandó az Európai Közösséget létre
hozó szerződés 63. cikke alapján elfogadott közösségi
jogszabályok végrehajtására vonatkozó nemzeti jogszabá
lyok értelmében, illetve az olyan tagállamok esetében,
amelyekre a közösségi jogot nem kell alkalmazni, a nemzeti
jogszabályok értelmében.

5. cikk
Az ítélet és a tanúsítvány továbbítása
(1)
A kibocsátó állam illetékes hatósága az ítéletet vagy
annak hitelesített másolatát a tanúsítvánnyal együtt továbbítja
a végrehajtó állam illetékes hatóságának, bármely olyan írásban
dokumentált módon, amely lehetővé teszi a végrehajtó állam

Az elítélt személy véleménye és értesítése
(1)
A (2) bekezdés sérelme nélkül az ítélet a tanúsítvánnyal
együtt csak akkor továbbítható az ítélet elismerése és a büntetés
végrehajtása céljából a végrehajtó állam részére, ha ehhez az
elítélt személy a kibocsátó állam jogával összhangban hozzájá
rulását adta.

(2)
Az elítélt személy hozzájárulása nem szükséges, ha az
ítéletet a tanúsítvánnyal együtt az alábbiak részére továbbítják:

a) az állampolgárság szerinti tagállamba, ahol az elítélt személy
él;

b) abba a tagállamba, amelybe az elítélt személyt – a büntetés
végrehajtását követően – kitoloncolják, miután az ítéletbe
vagy az ítélet következményeként hozott bírósági vagy köz
igazgatási határozatba, vagy az ítélet következményeként
hozott bármely egyéb intézkedésbe foglalt kiutasításról
vagy kitoloncolásról szóló rendelkezés alapján;
(1) HL L 191., 1998.7.7., 4. o.
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c) abba a tagállamba, amelybe az elítélt személy az ellene a
kibocsátó államban folyamatban lévő büntetőeljárásra tekin
tettel vagy a kibocsátó államban történt elítélését követően
elszökött vagy más módon visszatért.

— emberkereskedelem,

(3)
Minden olyan esetben, amikor az elítélt személy még a
kibocsátó államban tartózkodik, lehetőséget kell adni számára
véleményének szóbeli vagy írásbeli kifejtésére. Amennyiben a
kibocsátó állam az elítélt személy életkorára, illetve fizikai
vagy mentális állapotára figyelemmel azt szükségesnek ítéli,
ezt a lehetőséget a jogi képviselője számára kell biztosítani.

— kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

— gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornog
ráfia,

— fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,
— korrupció,

Az elítélt személy véleményét figyelembe kell venni az ítélet
tanúsítvánnyal együtt történő továbbítása kérdésének eldönté
sekor. Ha az elítélt személy él az e bekezdésben biztosított
lehetőséggel, a véleményét továbbítani kell a végrehajtó
államnak, különösen tekintettel a 4. cikk (4) bekezdésének alkal
mazására. Ha az elítélt személy szóban fejtette ki véleményét, a
kibocsátó államnak gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen
nyilatkozatot írásba foglalva bocsássák a végrehajtó állam
rendelkezésére.

— csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995.
július 26-i egyezmény (1) értelmében az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,
— bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,
— pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

(4)
A kibocsátó állam illetékes hatósága a II. mellékletben
található formanyomtatvány útján tájékoztatja az elítélt személyt
– olyan nyelven, amelyet az megért –, hogy az ítéletnek a
tanúsítvánnyal együtt történő továbbításáról határozott. Ha az
elítélt személy a döntés idején a végrehajtó államban tartóz
kodik, az említett formanyomtatványt továbbítani kell a végre
hajtó államnak, amely ennek megfelelően tájékoztatja az elítélt
személyt.

— számítógépes bűncselekmények,
— környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a
veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növény
fajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,
— segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,

(5)
A (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni Lengyel
országra mint kibocsátó és végrehajtó államra azokban az
esetekben, ha az ítéletet a 2011. december 5-ét követő ötéves
időszakon belül hozták. Lengyelország bármikor értesítheti a
Tanács Főtitkárságát arról, hogy többé nem kíván élni az eltérés
lehetőségével.

7. cikk

— szándékos emberölés, súlyos testi sértés,
— emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,
— emberrablás, személyi
megfosztás és túszejtés,

szabadságtól

való

jogellenes

Kettős büntethetőség
(1)
E kerethatározat értelmében és a kettős büntethetőség
mérlegelése nélkül az ítélet elismerésére és a büntetés végrehaj
tására kerül sor az alábbi bűncselekmények esetében, ha azok a
kibocsátó állam joga szerint a kibocsátó államban legalább
háromévi szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással
járó intézkedéssel büntetendők:

— rasszizmus és idegengyűlölet,
— szervezett vagy fegyveres rablás,
— kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket
és a műtárgyakat is,

— bűnszervezetben való részvétel,
— csalás,
— terrorizmus,

(1) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.
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— zsarolás és védelmi pénz szedése,
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8. cikk
Az ítélet elismerése és a büntetés végrehajtása

— termékhamisítás és szerzői jogi termékkel történő kalóz
kodás,
— hivatalos okmányok hamisítása és az azzal való kereskedés,

(1)
A végrehajtó állam illetékes hatósága elismeri a 4. cikkel
összhangban és az 5. cikkben megállapított eljárásnak megfe
lelően részére továbbított ítéletet, és haladéktalanul megteszi a
büntetés végrehajtásához szükséges intézkedéseket, kivéve, ha az
illetékes hatóság úgy dönt, hogy az elismerés és a végrehajtás
megtagadásának 9. cikk szerinti okai valamelyikére hivatkozik.

— fizetőeszközök hamisítása,
— hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott
kereskedelme,
— nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

(2)
Amennyiben a büntetés – időtartamát tekintve – nem
egyeztethető össze a végrehajtó állam jogával, a végrehajtó
állam illetékes hatósága kizárólag abban az esetben dönthet a
büntetés átalakításáról, ha az adott büntetés mértéke meghaladja
az adott állam nemzeti jogában a hasonló bűncselekményekre
előírt maximális büntetést. Az átalakított büntetés mértéke nem
lehet alacsonyabb a végrehajtó állam nemzeti jogában a hasonló
bűncselekményekre vonatkozóan előírt maximális büntetésnél.

— lopott gépjárművek kereskedelme,
— erőszakos közösülés,
— gyújtogatás,
— a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó
bűncselekmények,
— repülőgép/hajó jogellenes hatalomba kerítése,

(3)
Amennyiben a büntetés – jellegét tekintve – nem egyez
tethető össze a végrehajtó állam jogával, az adott állam illetékes
hatósága azt a saját jogában hasonló bűncselekményekre alkal
mazott büntetésnek vagy intézkedésnek megfelelően átalakít
hatja. Az ilyen büntetésnek vagy intézkedésnek a lehető legpon
tosabban meg kell felelnie a kibocsátó államban kiszabott
büntetésnek, és ennek következtében a büntetés nem változtat
ható pénzbüntetésre.

(4)
Az átalakított büntetés nem súlyosbíthatja a kibocsátó
államban kiszabott büntetést a büntetési tétel jellege vagy
időtartama tekintetében.

— szabotázs.

(2)
A Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének
(1) bekezdésében előírt feltételek szerint az Európai Parlamenttel
folytatott konzultációt követően egyhangúlag bármikor úgy
határozhat, hogy a (2) bekezdésben foglalt listát további bűncse
lekményfajtákkal bővíti. A Tanács a 29. cikk (5) bekezdése
szerint benyújtott jelentés nyomán megvizsgálja a lista bővíté
sének vagy módosításának szükségességét.

(3)
Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények
esetében a végrehajtó állam az ítélet elismerését és a büntetés
végrehajtását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az olyan cselek
ményekre vonatkozzon, amelyek a végrehajtó állam joga szerint
is – a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül –
bűncselekménynek minősülnek.

(4)
A kerethatározat elfogadásakor vagy azt követően, a
Tanács Főtitkárságának megküldött nyilatkozatban minden
tagállam kijelentheti, hogy nem alkalmazza az (1) bekezdést.
Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. E nyilatkozatokat,
vagy a nyilatkozatok visszavonását közzé kell tenni az Európai
Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk
Az elismerés és a végrehajtás megtagadásának okai
(1)
A végrehajtó állam illetékes hatósága megtagadhatja az
ítélet elismerését és a büntetés végrehajtását, amennyiben:

a) a 4. cikkben említett tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan
nem felel meg az ítéletnek, és a végrehajtó állam illetékes
hatóság által megszabott ésszerű határidőn belül nem került
kiegészítésre vagy kijavításra;

b) a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem
teljesülnek;

c) a büntetés végrehajtása ellentétes lenne a ne bis in idem
(kétszeres büntetés tilalmának) elvével;
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d) a 7. cikk (3) bekezdésében említett esetben, valamint – ha a
végrehajtó állam a 7. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatko
zatot tett – a 7. cikk (1) bekezdésében említett esetben az
ítélet olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végre
hajtó állam joga szerint nem minősülnek bűncselekménynek.
Mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonat
kozásában az ítélet végrehajtása nem tagadható meg azon az
alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú
adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-,
illeték-, vám- és devizaszabályokat tartalmaz, mint a kibo
csátó állam joga;

e) a végrehajtó állam joga szerint a büntetés végrehajthatósága
elévül;

f) a végrehajtó állam joga alapján mentesség áll fenn, amelynek
következtében a büntetés nem hajtható végre;

g) a büntetést olyan személyre szabták ki, akit a végrehajtó
állam joga szerint az ítéletben megállapított cselekményekért
az életkora miatt még nem lehetett volna büntetőjogi felelős
ségre vonni;

2008.12.5.

egészében vagy jelentős részben a területén vagy területének
minősülő helyen követték volna el.

(2)
A részben a végrehajtó állam területén vagy annak minő
sülő helyen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó vala
mennyi, az (1) bekezdés l) pontja szerinti határozatot rendkívüli
körülmények esetén és eseti alapon a végrehajtó állam illetékes
hatóságának kell meghoznia, tekintettel az eset konkrét körül
ményeire és arra, hogy a szóban forgó cselekedet nagy vagy
lényeges része a kibocsátó államban történt-e.

(3)
Az (1) bekezdés a), b), c), i), k) és l) pontjában említett
esetekben az ítélet elismerésének és a büntetés végrehajtásának
megtagadására vonatkozó határozat meghozatala előtt a végre
hajtó állam illetékes hatósága bármilyen megfelelő módon
egyeztet a kibocsátó állam illetékes hatóságával, és szükség
esetén felkéri, hogy haladéktalanul küldjön meg részére minden
szükséges további tájékoztatást.

10. cikk
Részleges elismerés és végrehajtás

h) az ítéletnek a végrehajtó állam illetékes hatósága általi
kézhezvétele időpontjában kevesebb mint hat hónap
büntetés van hátra;

i) az ítéletet a személy távollétében hozták, kivéve, ha a tanú
sítvány igazolja, hogy a személyt személyesen beidézték vagy
a kibocsátó állam nemzeti joga értelmében illetékes képviselő
útján értesítették annak az eljárásnak az időpontjáról és
helyéről, amely a személy távollétében hozott ítélethez veze
tett, vagy ha a személy jelezte az illetékes hatóság felé, hogy
nem vitatja a határozatot;

j) a végrehajtó állam a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban
történő határozathozatalt megelőzően a 18. cikk (3) bekez
désének értelmében kérelmet terjeszt elő, a kibocsátó állam
pedig a 18. cikk (2) bekezdésének g) pontja értelmében nem
járul hozzá az érintett személy elleni büntetőeljárás megin
dításához, a személy elítéléséhez vagy személyes szabadsá
gától más módon történő megfosztásához a végrehajtó
államban az átszállítást megelőzően elkövetett és az attól
eltérő bűncselekmény miatt;

k) a kiszabott büntetés olyan pszichiátriai vagy orvosi kezelésre
irányuló intézkedést, vagy más, szabadságelvonással járó
intézkedést foglal magában, amely intézkedést – a 8. cikk
(3) bekezdése ellenére – a végrehajtó állam a saját jogi vagy
egészségügyi rendszerei következtében nem tud végrehajtani;

l) az ítélet olyan bűncselekményre vonatkozik, amely a végre
hajtó állam joga szerint úgy tekintendő, mintha azt teljes

(1)
Amennyiben a végrehajtó állam illetékes hatósága úgy
vélekedhet, hogy részben tudja az ítéletet elismerni és a bünte
tést végrehajtani, mielőtt dönt az ítélet elismerésének és a
büntetés végrehajtásának teljes megtagadásáról, egyeztethet a
kibocsátó állam illetékes hatóságával megállapodás elérése
céljából, ahogy azt a (2) bekezdés meghatározza.

(2)
A kibocsátó és a végrehajtó állam illetékes hatóságai eseti
alapon megállapodhatnak az ítélet részleges elismeréséről és a
büntetés részleges végrehajtásáról az általuk meghatározott felté
telekkel összhangban, feltéve, hogy az ilyen elismerés és végre
hajtás nem eredményezik az ítélet időtartamának meghosszab
bodását. Ilyen megállapodás hiányában a tanúsítványt vissza kell
vonni.

11. cikk
Az ítélet elismerésének elhalasztása
Ha a 4. cikkben említett tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan
nem felel meg az ítéletnek, a végrehajtó állam az általa a tanú
sítvány kiegészítésére vagy kijavítására megszabott ésszerű
határidőig elhalaszthatja az ítélet elismerését.

12. cikk
Határozat a büntetés végrehajtásáról és határidők
(1)
A végrehajtó állam illetékes hatósága a lehető leghama
rabb határoz az ítélet elismeréséről és a büntetés végrehajtásáról,
és erről, valamint a büntetésnek a 8. cikk (2) és (3) bekezdésével
összhangban történő átalakításáról hozott minden határozatáról
tájékoztatja a kibocsátó államot.
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(2)
Feltéve, hogy nem áll fenn a 11. cikk vagy a 23. cikk (3)
bekezdése szerinti halasztási indok, az ítélet elismeréséről és a
büntetés végrehajtásáról szóló jogerős határozatot az ítélet és a
tanúsítvány kézhezvételét követő 90 napon belül kell meghozni.

(3)
Amennyiben rendkívüli esetekben a végrehajtó állam ille
tékes hatósága nem tudja betartani a (2) bekezdésben előírt
időtartamot, késedelem nélkül bármely formában értesíti a kibo
csátó állam illetékes hatóságát, közölve a késedelem okát és a
jogerős határozat meghozatalához előreláthatóan szükséges időt.
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16. cikk
Átmenő szállítás
(1)
Minden tagállam – nemzeti jogának megfelelően – enge
délyezi saját területén a végrehajtó államba átszállításra kerülő
elítélt személy átmenő szállítását, feltéve, hogy a 4. cikkben
említett tanúsítvány egy példányát az átmenő szállításra irányuló
kérelemmel együtt a kibocsátó állam megküldte számára. Az
átmenő szállításra irányuló kérelem és a tanúsítvány bármely,
írásban dokumentálható módon továbbítható. Az átmenő szál
lítást engedélyező tagállam kérésére a kibocsátó állam rendelke
zésre bocsátja a tanúsítvány valamely olyan – a kérelemben
jelzett – nyelvre történő fordítását, amelyet az átmenő szállítást
engedélyező tagállam elfogad.

13. cikk
A tanúsítvány visszavonása
Ameddig a büntetés végrehajtása nem kezdődött meg a végre
hajtó államban, a kibocsátó állam indokolással együtt visszavon
hatja a tanúsítványt a végrehajtó államtól. A tanúsítvány vissza
vonását követően a végrehajtó állam nem hajtja végre a bünte
tést.

(2)
Átmenő szállítás engedélyezésére vonatkozó kérelem
esetén az átmenő szállítás engedélyezése érdekében megkeresett
tagállam tájékoztatja a kibocsátó államot arról, ha nem tudja
biztosítani azt, hogy az elítélt személy ellen a területén a kibo
csátó állam területéről történt átszállítását megelőzően elköve
tett bűncselekmény vagy kiszabott büntetés miatt nem indítanak
büntetőeljárást vagy – az (1) bekezdésben meghatározottak
kivételével – nem tartják fogva vagy szabadságát más módon
nem korlátozzák. Ebben az esetben a kibocsátó állam vissza
vonhatja a kérelmét.

14. cikk
Ideiglenes letartóztatás
Ha az elítélt személy a végrehajtó államban tartózkodik, a végre
hajtó állam a kibocsátó állam kérésére – az ítélet és a tanúsít
vány megérkezése előtt, vagy az ítélet elismerésére és a büntetés
végrehajtására vonatkozó döntés meghozatala előtt – az ítélet
elismerésére és a büntetés végrehajtására vonatkozó határozat
meghozataláig letartóztathatja az elítélt személyt, vagy fogana
tosíthat bármely ahhoz szükséges intézkedést, hogy az elítélt
személy a területén maradjon. A büntetés időtartama nem
hosszabbodhat meg az e rendelkezés értelmében letartózta
tásban töltött idő miatt.

15. cikk

(3)
Az átmenő szállítás engedélyezése érdekében megkeresett
tagállam értesítést ad határozatáról, amelyet haladéktalanul és a
kérés kézhezvételétől számított legkésőbb egy héten belül
azonos eljárással kell meghozni. A határozat meghozatala elha
lasztható a fordításnak az átmenő szállítás engedélyezése érde
kében megkeresett tagállam részére való továbbításáig, ameny
nyiben az (1) bekezdés alapján szükség van ilyen fordításra.

(4)
Az átmenő szállítás engedélyezése érdekében megkeresett
tagállam kizárólag a területén átmenő szállítás időtartama alatt
tarthatja fogva az elítélt személyt.

Az elítélt személyek átszállítása
(1)
Ha az elítélt személy a kibocsátó államban tartózkodik, a
kibocsátó és a végrehajtó állam illetékes hatóságai által közösen
megállapított időpontban, és a végrehajtó állam által az ítélet
elismeréséről és a büntetés végrehajtásáról szóló jogerős hatá
rozat meghozatalát követően legkésőbb 30 napon belül át kell
szállítani a végrehajtó államba.

(2)
Ha az elítélt személy (1) bekezdésben előírt időtartamon
belüli átszállítását előre nem látott körülmények megakadá
lyozzák, a kibocsátó és a végrehajtó állam illetékes hatóságai
haladéktalanul kapcsolatba lépnek egymással. Az átszállításnak
e körülmények megszűnte után azonnal meg kell történnie. A
kibocsátó állam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a
végrehajtó állam illetékes hatóságát, és új átszállítási időpontban
állapodik meg. Ebben az esetben az átszállításra az e megálla
podás szerinti új időpontot követő tíz napon belül kerül sor.

(5)
Nem szükséges az átmenő szállítás engedélyezését kérni,
ha a szállítás tervezett közbülső leszállás nélkül légi úton
történik. Ha azonban nem tervezett leszállásra kerül sor, a kibo
csátó állam az (1) bekezdésben meghatározott információkat 72
órán belül megadja.

17. cikk
A végrehajtásra vonatkozó jog
(1)
A büntetés végrehajtását a végrehajtó állam joga szabá
lyozza. Kizárólag a végrehajtó állam hatóságai jogosultak
dönteni – a (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel – a végrehajtási
eljárásokról és az összes, ezekkel kapcsolatos intézkedés megha
tározásáról, beleértve a korai vagy feltételes szabadságra
bocsátás okait is.
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(2)
A végrehajtó állam illetékes hatósága a letöltendő szabad
ságvesztés büntetés teljes időtartamából levonja az ítéletben
kiszabott büntetésből már letöltött szabadságvesztés teljes
időtartamát.
(3)
A végrehajtó állam illetékes hatósága kérelemre tájékoz
tatja a kibocsátó állam illetékes hatóságát az esetleges korai vagy
feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó rendelkezésekről. A
kibocsátó állam hozzájárulhat az ilyen rendelkezések alkalmazá
sához vagy visszavonhatja a tanúsítványt.
(4)
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a korai vagy
feltételes szabadságra bocsátásról hozott határozat meghozata
lakor figyelembe vehetik a kibocsátó állam által jelzett nemzeti
jog azon rendelkezéseit, amelyek értelmében az érintett személy
meghatározott időpontban jogosult korai vagy feltételes szabad
ságra bocsátásra.
18. cikk
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megtenni, és az adott állam nemzeti jogának megfelelően
kell jegyzőkönyvbe venni. A lemondó nyilatkozatot úgy
kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen kitűnjön,
hogy azt az érintett személy önként és az abból adódó
következmények teljes tudatában tette. E célból a személy
jogi képviselő igénybevételére jogosult;

g) a fenti a)–f) pontoktól eltérő esetekben, amikor a kibocsátó
állam a (3) bekezdéssel összhangban hozzájárulását adja.

(3)
A hozzájárulási kérelmet a kibocsátó állam illetékes ható
ságához kell benyújtani, csatolva a 2002/584/IB kerethatározat
8. cikke (1) bekezdésében említett információkat, valamint a
8. cikke (2) bekezdésében említett fordítást. A hozzájárulást
meg kell adni, ha a fenti kerethatározat értelmében a személyt
át kellene adni. Az erre vonatkozó határozatot legkésőbb a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell hozni.
A fenti kerethatározat 5. cikkében említett helyzetekre vonatko
zóan a végrehajtó államnak a kerethatározatban előírt biztosíté
kokat kell nyújtania.

A specialitás elve
(1)
Az e kerethatározat szerint a végrehajtó államba átszállí
tott személy ellen – a (2) bekezdésre is figyelemmel – az átszál
lítása előtt elkövetett és az átszállításának alapjául szolgáló
bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt nem
indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el, és egyéb módon sem
fosztható meg szabadságától.
(2)

A (1) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a) ha az elítélt személynek, habár erre alkalma lett volna, a
végleges szabadon bocsátásától számított 45 napon belül
nem hagyta el a végrehajtó állam területét, vagy miután
azt elhagyta oda visszatért;
b) ha a bűncselekmény szabadságvesztés büntetéssel nem
büntethető vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel nem
fenyegetett;
c) ha a büntetőeljárás eredményeként nem kerül sor személyi
szabadságot korlátozó intézkedés alkalmazására;
d) ha az elítélt személlyel szemben szabadságelvonással nem
járó büntetés vagy intézkedés, különösen pénzbüntetés szab
ható ki vagy azt helyettesítő intézkedés alkalmazható, még
akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés személyi szabad
ságának korlátozását eredményezheti;

19. cikk
Amnesztia, közkegyelem, az ítélet felülvizsgálata
(1)
Mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam
amnesztiát hirdethet vagy közkegyelmet gyakorolhat.

(2)
Az ezen kerethatározat értelmében végrehajtásra kerülő,
büntetéseket kiszabó ítélet felülvizsgálatára irányuló kérelmek
tárgyában kizárólag a kibocsátó állam határozhat.

20. cikk
A kibocsátó állam részéről történő tájékoztatás
(1)
A kibocsátó állam illetékes hatósága haladéktalanul tájé
koztatja a végrehajtó állam illetékes hatóságát minden olyan
határozatról vagy intézkedésről, amelynek eredményeként a
büntetés végrehajthatósága azonnal vagy bizonyos időn belül
megszűnik.

(2)
A végrehajtó állam illetékes hatósága a kibocsátó állam
illetékes hatóságának az (1) bekezdésben említett határozatról
vagy intézkedésről szóló értesítését követően a büntetés végre
hajtását azonnal megszünteti.

21. cikk
A végrehajtó állam részéről történő tájékoztatás

e) ha az elítélt személy hozzájárult az átszállításhoz;
f) ha az elítélt személy az átszállítása után, az átszállítását
megelőzően elkövetett meghatározott cselekmények vonat
kozásában kifejezetten lemondott a specialitás szabályának
alkalmazásához fűződő jogáról. A lemondó nyilatkozatot a
végrehajtó állam illetékes igazságügyi hatóságai előtt kell

A végrehajtó állam illetékes hatósága bármely írásban dokumen
tálható módon haladéktalanul tájékoztatja a kibocsátó állam
illetékes hatóságát a következőkről:

a) az ítéletnek és a tanúsítványnak a végrehajtásért felelős ille
tékes hatósághoz történő továbbításáról az 5. cikk (5) bekez
désével összhangban;

2008.12.5.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

b) arról a tényről, hogy a büntetés végrehajtása a gyakorlatban
lehetetlen, mivel az ítéletnek és a tanúsítványnak a végre
hajtó államba történő továbbítását követően az elítélt
személy nem található meg a végrehajtó állam területén,
amely esetben a végrehajtó állam mentesül a büntetés végre
hajtásának kötelezettsége alól;

c) az ítélet elismerésére és a büntetés végrehajtására vonatkozó
jogerős határozatról, a határozat időpontjával együtt;

d) a 9. cikkel összhangban bármely, az ítélet elismerésének vagy
a büntetés végrehajtásának megtagadásáról szóló határo
zatról, a határozat indokolásával együtt;

e) a 8. cikk (2) vagy (3) bekezdésével összhangban a büntetés
átalakításáról szóló bármilyen határozatról, a határozat indo
kolásával együtt;

f) a büntetés végrehajtásának a 19. cikk (1) bekezdésében emlí
tett okokból történő megtagadására vonatkozó bármilyen
határozatról, a határozat indokolásával együtt;

g) a feltételes szabadságra bocsátás időtartamának kezdetéről és
végéről, ha azt a kibocsátó állam a tanúsítványon megjelölte;

h) az elítélt személynek a fogva tartásból való megszökéséről;

i) a büntetés végrehajtásáról, a letöltését követően haladékta
lanul.
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követően, egy a Tanács Főtitkárságánál letétbe helyezett nyilat
kozatban, hogy elfogadja az Európai Unió intézményeinek egy
vagy több más hivatalos nyelvén készült fordítást is.

(2)
A (3) bekezdésre is figyelemmel, nincs szükség az ítélet
lefordítására.

(3)
Bármely tagállam kijelentheti e kerethatározat elfogadá
sakor vagy egy későbbi időpontban, a Tanács Főtitkárságánál
letétbe helyezett nyilatkozatban, hogy végrehajtó államként az
ítélet és a tanúsítvány kézhezvételét követően haladéktalanul
kérheti, hogy – amennyiben a tanúsítvány tartalmát elégtelennek
ítéli, a büntetés végrehajtásáról való határozathoz, az ítélethez
vagy annak lényeges részeihez csatolják azoknak a végrehajtó
állam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére
történő fordítását vagy az Európai Unió intézményeinek egy
vagy több más hivatalos nyelvére történő fordítását. Erre a kére
lemre a kibocsátó és a végrehajtó állam illetékes hatóságai
között – szükség esetén egyeztetést követően – az ítéletek lefor
dítandó lényeges részeinek megjelölése céljából kerül sor.

Az ítélet elismeréséről és a büntetés végrehajtásáról szóló hatá
rozat meghozatala elhalasztható a fordításnak a kibocsátó állam
által a végrehajtó állam számára való továbbításáig, vagy –
amennyiben a végrehajtó állam úgy dönt, hogy a fordítást
saját költségén készítteti el – a fordítás elkészültéig.

24. cikk
Költségek

22. cikk
Az elítélt személy átszállításának következményei
(1)
A (2) bekezdésre is figyelemmel, a kibocsátó állam nem
folytathatja azon büntetés végrehajtását, amelynek végrehajtása a
végrehajtó államban már megkezdődött.

Az e kerethatározat alkalmazásából eredő költségeket a végre
hajtó állam viseli, az elítélt személynek a végrehajtó államba
történő átszállításának költségei, valamint a kizárólag a kibo
csátó állam területén felmerülő költségek kivételével.

25. cikk
(2)
A büntetés végrehajtásának joga visszakerül a kibocsátó
államhoz, amennyiben a végrehajtó állam tájékoztatja a kibo
csátó államot a büntetés végrehajtásának a 21. cikk h) pontja
szerinti részleges megtagadásáról.

23. cikk
Nyelvek
(1)
A tanúsítványt le kell fordítani a végrehajtó állam hiva
talos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére. Bármely
tagállam kijelentheti e kerethatározat elfogadásakor vagy azt

Az európai elfogatóparancs kiadását követően hozott
büntetések végrehajtása
A 2002/584/IB kerethatározat sérelme nélkül, e kerethatározat
rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni – olyan
mértékben, amennyire azok összhangban vannak azon keretha
tározat rendelkezéseivel – a büntetések olyan esetekben történő
végrehajtására, amikor a tagállam azon kerethatározat
4. cikkének (6) bekezdése szerinti esetekben vállalja a büntetés
végrehajtását, vagy azon kerethatározat 5. cikkének (3) bekez
dése szerint eljárva azt a feltételt szabta meg, hogy a személyt a
büntetés letöltése céljából vissza kell szállítani az érintett tagál
lamba az elítélt személy büntetlenségének elkerülése céljából.
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III. FEJEZET

27. cikk

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Területi alkalmazás

26. cikk

Ezt a kerethatározatot alkalmazni kell Gibraltárra.

Kapcsolat más megállapodásokkal és megegyezésekkel
(1)
2011. szeptember 5-től – a tagállamok és harmadik
államok közötti alkalmazásuk, valamint a 28. cikk szerinti
átmeneti alkalmazásuk sérelme nélkül – ez a kerethatározat
lép az alábbi, a tagállamok közötti kapcsolatokban alkalma
zandó egyezmények megfelelő rendelkezéseinek helyébe:

— az elítélt személyek átszállításáról szóló, 1983. március 21-i
európai egyezmény, valamint annak 1997. december 18-i
kiegészítő jegyzőkönyve,

— a büntetőítéletek nemzetközi érvényességéről szóló, 1970.
május 28-i európai egyezmény,

— a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszün
tetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás
végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény III.
címének 5. fejezete,

— az Európai Közösségek tagállamai között a külföldi bünte
tőítéletek végrehajtásáról szóló, 1991. november 13-i egyez
mény.

(2)
A tagállamok folytathatják a 2008. november 27-ét köve
tően hatályban lévő két- vagy többoldalú megállapodások vagy
megegyezések alkalmazását, amennyiben ezek lehetővé teszik e
kerethatározat célkitűzéseinek kiterjesztését vagy bővítését, és
hozzájárulnak a büntetések végrehajtásával kapcsolatos eljárások
további egyszerűsítéséhez vagy megkönnyítéséhez.

(3)
A tagállamok 2008. december 5-ét követően két- vagy
többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket köthetnek,
amennyiben ezek lehetővé teszik e kerethatározat rendelkezé
seinek kiterjesztését vagy kibővítését, és hozzájárulnak a bünte
tések végrehajtásával kapcsolatos eljárások további egyszerűsíté
séhez vagy megkönnyítéséhez.

(4)
A tagállamok 2009. március 5-ig értesítik a Tanácsot és a
Bizottságot azokról a (2) bekezdésben említett, meglévő megál
lapodásokról és megegyezésekről, amelyeket továbbra is alkal
mazni kívánnak. A tagállamok ezenfelül minden új – a (3)
bekezdésben említetteknek megfelelő – megállapodásról vagy
megegyezésről az azok aláírását követő három hónapon belül
értesítik a Tanácsot és a Bizottságot.

28. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
A 2011. december 5. előtt kézhez kapott kérelmekre
továbbra is az elítélt személyek átszállításáról szóló meglévő
jogi eszközök az irányadók. Az ezen időpont után érkező kérel
mekre nézve a tagállamok által e kerethatározat értelmében
elfogadott szabályok az irányadók.

(2)
E kerethatározat tanácsi elfogadásakor azonban bármely
tagállam nyilatkozhat úgy, hogy azokban az esetekben, amikor
a jogerős ítélet meghozatalára az általa meghatározott
időpontnál hamarabb kerül sor, kibocsátó és végrehajtó állam
ként továbbra is az elítélt személyek átszállításáról szóló, a
2011. december 5. előtt alkalmazandó meglévő jogi eszközöket
alkalmazza. Amennyiben egy tagállam ilyen nyilatkozatot tesz,
az összes többi tagállam tekintetében ezen eszközök lesznek
alkalmazandók az ilyen esetekben, függetlenül attól, hogy a
többi tagállam tett-e ugyanilyen nyilatkozatot. A kérdéses
időpont nem lehet 2011. december 5-nél későbbi. A fent emlí
tett nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell
tenni. A nyilatkozat bármikor visszavonható.

29. cikk
Végrehajtás
(1)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy e kerethatározat rendelkezéseinek 2011.
december 5-ig megfeleljenek.

(2)
A tagállamok átadják a Tanács Főtitkárságának és a
Bizottságnak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét,
amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket
nemzeti jogukba átültetik. Az e tájékoztatásból a Bizottság
által készített jelentés alapján a Tanács legkésőbb 2012.
december 5-ig megvizsgálja, hogy a tagállamok mennyiben
felelnek meg e kerethatározat rendelkezéseinek.

(3)
A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat és a Bizott
ságot a 4. cikk (7) bekezdése és a 23. cikk (1) vagy (3) bekez
dése alapján tett értesítésekről vagy nyilatkozatokról.
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(4)
Az Európai Unióról szóló szerződés 35. cikke (7) bekez
désének sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam ismételten
nehézségeket tapasztal e kerethatározat 25. cikkének alkalma
zása során, és a nehézségek kétoldalú egyeztetés útján nem
rendezhetők, a tagállam tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot
nehézségeiről. E nehézségek megoldása céljából a Bizottság a
tagállamtól kapott és minden egyéb, rendelkezésére álló infor
máció alapján jelentést készít, amelyhez csatolja az általa megfe
lelőnek ítélt kezdeményezéseket.
(5)
A Bizottság 2013. december 5-ig a kapott információk
alapján jelentést készít, amelyet kiegészít az általa megfelelőnek
ítélt kezdeményezésekkel. A Tanács a Bizottság által készített
bármely jelentés és bármely kezdeményezés alapján felülvizs
gálja különösen a 25. cikket, annak mérlegelése céljából, hogy
annak helyébe konkrétabb rendelkezések lépjenek-e.
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30. cikk
Hatálybalépés
Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
M. ALLIOT-MARIE
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II. MELLÉKLET
AZ ELÍTÉLT SZEMÉLY ÉRTESÍTÉSE
Ezúton értesítjük a ...................... -nak (a kibocsátó állam illetékes hatósága) határozatáról, amely szerint a ...................... (a
kibocsátó állam illetékes bírósága) ......................................... -én kelt (az ítélet időpontja), .......................................... számú (ha
rendelkezésre áll, a hivatkozási szám) ítéletének a kölcsönös elismerés elvének a büntetőügyekben hozott, szabadság
vesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való
végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat végrehajtá
sára vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban, a kiszabott büntetés elismerése és végrehajtása céljából megkül
désre kerül ................................. részére (végrehajtó állam).
A büntetés végrehajtását ........................... (végrehajtó állam) joga szabályozza. Ezen állam hatóságai jogosultak dönteni a
végrehajtási szabályokról és az összes, ezekkel kapcsolatos intézkedés meghatározásáról, beleértve a korai vagy feltételes
szabadságra bocsátás okait is.
A .................. (végrehajtó állam) illetékes hatósága a letöltendő szabadságvesztés-büntetés teljes időtartamából levonja az
ítéletben kiszabott büntetésből már letöltött szabadságvesztés teljes időtartamát. A büntetésnek a ................... (végrehajtó
állam) illetékes hatósága által történő átalakítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a büntetés időtartama vagy
jellege tekintetében nem egyeztethető össze azon állam jogával. Az átalakított büntetés nem súlyosbíthatja
a .................................................. (kibocsátó állam) kiszabott büntetést a büntetési tétel jellege vagy időtartama tekintetében.
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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről
szóló, 1993. október 29-i 93/92/EGK tanácsi irányelvhez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311., 1993.12.14.)
(Magyar nyelvű különkiadás, 7. fejezet, 2. kötet, 119. o.)
A 155. oldalon, a IV. melléklet 6.1.10. pontjában:
a következő szövegrész:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: választható.”

helyesen:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: kötelező.”

A 168. oldalon, az V. melléklet 6.1.10. pontjában:
a következő szövegrész:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: választható.”

helyesen:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: kötelező.”

A 170. oldalon, az V. melléklet 6.3.10. pontjában:
a következő szövegrész:

„6.3.10. Működés-visszajelző lámpa: választható.”

helyesen:

„6.3.10. Működés-visszajelző lámpa: kötelező.”

A 181. oldalon, a VI. melléklet 6.1.10. pontjában:
a következő szövegrész:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: választható.”

helyesen:

„6.1.10. Bekapcsolás-visszajelző lámpa: kötelező.”

A 183. oldalon, a VI. melléklet 6.3.10. pontjában:
a következő szövegrész:

„6.3.10. Működés-visszajelző lámpa: választható.”

helyesen:

„6.3.10. Működés-visszajelző lámpa: kötelező.”
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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.

