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

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 331/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
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 mellklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
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
TN
TR
ZZ

74,9
139,0
104,6
106,2

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
55,7
113,1
108,1

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

220,7
28,1
118,6
122,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

44,1
57,0
46,8
55,4
51,6
49,7
50,8

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

61,4
76,0
68,7

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

79,3
76,6
82,8
88,6
22,6
114,2
130,7
63,9
82,8
82,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

87,5
90,1
146,7
87,4
102,9

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 332/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról
1905 90 20 és a 1905 90 90 alszám alá tartozó
termékek.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdé
sének a) pontjára,

(5)

Következésképpen a 19. árucsoportot indokolt kiegészí
teni egy olyan kiegészítő megjegyzéssel, amely szerint a
1905 90 20 alszám alá kizárólag a száraz és törékeny
termékek tartoznak.

(6)

Ezért a 2658/87/EGK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódex Bizottság véleményével,

mivel:
(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletében szereplő Kombi
nált Nómenklatúrában a 1905 vtsz. alá tartozó bizonyos
termékek besorolásakor különbséget kell tenni egyfelől a
1905 90 20 alszám alá tartozó termékek, másfelől a
1905 90 90 alszám alá tartozó készítmények között.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(2)

A 1905 vtsz. HR Magyarázatának (B) bekezdése értel
mében e vtsz. alá lisztből vagy keményítőből készített,
általában korong vagy lap formában kisütött termékek
tartoznak.

A 2658/87/EGK rendelet mellékletében szereplő Kombinált
Nómenklatúra 19. árucsoportja a következő kiegészítő megjegy
zéssel egészül ki:

(3)

A 1905 90 20 alszám alá tartozó „hasonló termékek”
fogalma nincs meghatározva.

„3. A 1905 90 20 alszám alá kizárólag a száraz és törékeny
termékek tartoznak.”

(4)

Az úgynevezett „tésztalapok” besorolása kapcsán prob
léma merült fel, mivel nincs olyan egyértelmű kritérium,
amely alapján megkülönböztethetők lennének a

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

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.
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A BIZOTTSÁG 333/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
lapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak
is.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges
export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapítá
sáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizott
sági rendelet (5) 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albe
kezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően a
kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha
az exportálandó csontozott húsmennyiség a kicsonto
zással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint
95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

A 60/2009/EK bizottsági rendeletet (6) következésképpen
hatályon kívül kell helyezni és helyette egy új rendeletet
kell alkotni.

(7)

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

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdé
sének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I.
mellékletének XV. részében szereplő termékek világpiaci
árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai
közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(2)

(3)

(4)

(1 )

Tekintettel a marhahús piacának jelenlegi helyzetére,
indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164. és
167–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériu
moknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése
értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint diffe
renciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci
helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szer
ződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodá
sokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés,
amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és
amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek külön
leges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004.
április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt
egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékek
nek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló,
2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megál

HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
22. o.
(3) HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
3. o.

1. cikk
(1)
Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak
megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet
mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatá
rozott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel
mellett.
(2)
Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értel
mében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK
és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen
az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a
854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejeze
tében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított elő
írásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.
2. cikk
Az 1359/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik
albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód
alá tartozó termékek esetében a visszatérítés 100 kilogrammon
ként 7 euróval csökken.
3. cikk
A 60/2009/EK rendelet hatályát veszti.
(4) HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
83. o.
(5) HL L 304., 2007.11.22., 21. o.
(6) HL L 19., 2009.1.23., 12. o.

2009.4.24.
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4. cikk
E rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET
A marhahúságazatban 2009. április 24-től alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések
összege

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

61,0

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

35,9

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

US (3)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

84,7

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

49,8

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

103,4

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

50,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

29,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

62,0

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

US (3)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
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Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések
összege

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366.,
1987.12.24., 1. o.) határozza meg.
A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.
A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:
B00: minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és a Közösségből való kivitelnek minősülő
rendeltetési helyek).
B02: B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.
B03: Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovót (*), Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36., 45. és – adott
esetben – 44. cikkében említett rendeltetési helyek).
B04: Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán,
Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/
Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka,
Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali,
Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria,
Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és
Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola,
Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület,
Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.
(*) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.
1
( ) A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett
sorolható ebbe az alszámba.
(2) A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az
1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.
(3) Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.
(4) A 1041/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 281., 2008.10.24., 3. o.) meghatározott feltételek mellett.
(5) A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.
(6) A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás
szerint kell megállapítani.
Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta
mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.
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A BIZOTTSÁG 334/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó
maximális export-visszatérítés megállapításáról
sáról szóló, 2007. december 10. 1454/2007/EK bizott
sági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati
felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően
helyénvaló rögzíteni a 2009. április 21. lezáruló beadási
időszakra alkalmazandó export-visszatérítések maximális
összegét.

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

(3)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:

1. cikk

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre
vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rende
let (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportvisszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályá
zati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapítá

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás
keretében az említett rendelet 1. cikkének a) és b) pontjában és
a 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek
esetében a 2009. április 21. lezáruló beadási időszakra alkalma
zandó visszatérítés maximális összegét e rendelet melléklete álla
pítja meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3) HL L 325., 2007.12.11., 69. o.
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MELLÉKLET
(EUR/100 kg)

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

A 619/2008/EK rendelet 2. cikkében
meghatározott termékek és rendeltetési
helyek esetében alkalmazandó
visszatérítés maximális összege

Vaj

ex 0405 10 19 9700

60,00

Vajolaj

ex 0405 90 10 9000

73,00

Termék
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A BIZOTTSÁG 335/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra
alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról
sáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizott
sági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati
felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően
helyénvaló rögzíteni a 2009. április 21-én lezáruló
beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítés
maximális összegét.

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

(3)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:

1. cikk

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre
vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rende
let (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás
keretében az említett rendelet 1. cikkének c) pontjában és
2. cikkében meghatározott termék és rendeltetési helyek
esetében a 2009. április 21-én lezáruló beadási időszakra alkal
mazandó visszatérítés maximális összege 22,00 EUR/100 kg.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportvisszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályá
zati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapítá

2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3) HL L 325., 2007.12.11., 69. o.
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A BIZOTTSÁG 336/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a sertéshúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt
egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékek
nek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló,
2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megál
lapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak
is.

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,
mivel:
(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdé
sének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I.
mellékletének XVII. részében szereplő termékek világpiaci
árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai
közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a sertéshús piacának jelenlegi helyzetére, indo
kolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167 és
169–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériu
moknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése
értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint diffe
renciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci
helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szer
ződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodá
sokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés,
amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és
amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek külön
leges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004.

(5)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak
megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet
mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatá
rozott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel
mellett.
(2)
Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értel
mében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK
és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen
az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a
854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejeze
tében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított elő
írásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.
2. cikk
E rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
22. o.
(3) HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
3. o.
(4) HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25.,
83. o.

L 104/12

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009.4.24.

MELLÉKLET
A 2009. április 24-től alkalmazandó export-visszatérítések a sertéshúságazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Megj.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366.,
1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.
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A BIZOTTSÁG 337/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak
rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról
az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati
termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozá
sában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelem
bevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzé
tenni az irányadó árakat.

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) és különösen annak 143. cikkére,
tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös
kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i
2783/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke
(4) bekezdésére,

(2)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető
legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:
(1)

(3)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) a baromfihús- és
tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában
megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási
rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegé
szítő importvámokat.
Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló,
rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy

1. cikk
Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet
melléklete lép.
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, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 145., 1995.6.29., 47. o.
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MELLÉKLET
a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az
1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i bizottsági rendelethez
„I. MELLÉKLET

KN-kód

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 50

Árumegnevezés

Tisztított és
fagyasztva,

bontott,

Tisztított és
fagyasztva,

bontott,

70 %-os

65 %-os

csirke,

csirke,

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül,
fagyasztva,

Csirkemell, fagyasztva

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

0207 25 10

Tisztított és
fagyasztva

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

bontott,

80%-os

pulyka,

Irányadó ár
(EUR/100 kg)

A 3. cikk
(3) bekezdésében
említett biztosíték
(EUR/100 kg)

Származási
hely (1)

104,3

0

BR

100,6

0

AR

127,8

0

BR

128,3

0

AR

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

190,3

7

BR

146,3

20

AR

118,8

7

BR

223,4

0

BR

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Tojássárgája

383,8

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

335,7

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

250,0

11

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

563,0

0

AR

(1) Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb
származási hely«.”

2009.4.24.
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L 104/15

A BIZOTTSÁG 338/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható,
amelyeknek a Közösségen belüli szabad áramlása megen
gedett, és amelyek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról
szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben (2) és az állati eredetű élel
miszerek különleges higiéniai szabályainak megállapítá
sáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt követelmé
nyeknek, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV.
mellékletének A. pontjában előírt jelölési előírásoknak.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,
mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése
szerint az említett rendelet I. mellékletének XIX. részében
felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára
közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tojáspiac jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszaté
rítést kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet
162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott
szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése
szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől
függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet,
bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés
300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződé
sekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

1. cikk
1.
E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdé
sében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK ren
delet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket
és a visszatérítések összegét.
2.
Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értel
mében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK
és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és
különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket
előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a
853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában, valamint
az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában
megállapított feltételeket is.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.
(3) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

L 104/16
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MELLÉKLET
Export-visszatérítések a tojáságazatban 2009. április 24-től
Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 db

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 db

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.)
kerültek meghatározásra.
A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:
E09 Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.
E10 Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.
E19 minden rendeltetési hely, kivéve Svájc valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.

2009.4.24.
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L 104/17

A BIZOTTSÁG 339/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható,
amelyeknek a Közösségen belüli szabad áramlása megen
gedett, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmi
szerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének
b) pontjában előírt azonosító jelölés. A szóban forgó
termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról
szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben (3) foglalt követelményeknek
is.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

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) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,
mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1)

(2)

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése
szerint az említett rendelet I. mellékletének XX. részében
felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára
közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.
A baromfihús-piac jelenlegi helyzetére tekintettel exportvisszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK ren
delet 162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatáro
zott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.
Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése
szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől
függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet,
bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés
300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződé
sekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

1. cikk
1.
E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdé
sében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK ren
delet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket
és a visszatérítések összegét.
2.
Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értel
mében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK
és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és
különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket
előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a
853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában megálla
pított feltételeket.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.
(3) HL L 139., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 226.,
2004.6.25., 3. o.

L 104/18
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MELLÉKLET
A 2009. április 24-től alkalmazandó export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,24
0,24
0,24
0,24
0,47
0,47
40,00
40,00
40,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366.,
1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.
A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:
V03 A24, Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.

2009.4.24.
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L 104/19

A BIZOTTSÁG 340/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a vaj maximális felvásárlási árának a 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében
kibocsátott harmadik egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról
maximális felvásárlási árat, vagy úgy dönt, hogy egyetlen
ajánlatot sem fogad el.

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) és különösen annak 43. cikkére, össze
függésben 4. cikkével,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A harmadik egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályá
zatok alapján indokolt maximális felvásárlási árat megál
lapítani.

(4)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A 186/2009/EK bizottsági rendelet (2) az 1255/1999/EK
tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a
vajpiaci intervenció tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2008. február 5-i 105/2008/EK bizottsági rende
letben (3) előírt feltételekkel összhangban vajfelvásárlásra
irányuló pályázati eljárást nyitott meg a 2009. augusztus
31-ig tartó időszakra vonatkozóan.
A 105/2008/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban a Bizottság az egyedi pályázati
felhívásokra benyújtott pályázatok alapján megállapítja a

1. cikk
A 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás kere
tében kibocsátott, vaj felvásárlására irányuló harmadik egyedi
pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályá
zatok benyújtásának határideje 2009. április 21-én járt le – a
maximális felvásárlási ár 220,00 EUR/100 kg.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 64., 2009.3.10., 3. o.
(3) HL L 32., 2008.2.6., 3. o.

L 104/20

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009.4.24.

A BIZOTTSÁG 341/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a sovány tejpor maximális felvásárlási árának a 310/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás
keretében kibocsátott első egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról
zatok alapján megállapítja a maximális felvásárlási árat,
vagy úgy dönt, hogy egyetlen ajánlatot sem fogad el.

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) és különösen annak 43. cikkére,
összefüggésben 4. cikkével,
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az első egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok
alapján indokolt maximális felvásárlási árat megállapítani.

(4)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A 310/2009/EK bizottsági rendelet (2) a sovány tejpor
piacán
történő
intervenció
tekintetében
az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. január
12-i 214/2001/EK bizottsági rendeletben (3) előírt feltéte
lekkel összhangban sovány tejpor felvásárlására irányuló
pályázati eljárást nyitott meg a 2009. augusztus 31-ig
tartó időszakra vonatkozóan.
A 214/2001/EK rendelet 17. cikkével összhangban a
Bizottság az egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályá

1. cikk
A 310/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás kere
tében kibocsátott, sovány tejpor felvásárlására irányuló első
egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan
a pályázatok benyújtásának határideje 2009. április 21-én járt
le – a maximális felvásárlási ár 168,90 EUR/100 kg.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 97., 2009.4.16., 13. o.
(3) HL L 37., 2001.2.7., 100. o.

2009.4.24.
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A BIZOTTSÁG 342/2009/EK RENDELETE
(2009. április 23.)
a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára
vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b)
pontjával összhangban minden szóban forgó alaptermék
100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan
hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen
termékek feldolgozatlan formában történő exportja után
járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági
megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket
tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés
nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása
esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

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

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének
b) pontja kijelenti, hogy a rendelet 1. cikke (1) bekezdé
sének s) pontjában hivatkozott és I. mellékletének XIX.
részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai
és a Közösségen belüli árak közötti különbség exportvisszatérítés által fedezhető abban az esetben, ha ezen
áruk a rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt
áruk formájában kerülnek kivitelre.
A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formá
jában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonat
kozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e vissza
térítések összegének megállapítására szolgáló szem
pontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK
bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket,
melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát
akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK
rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áru
formájában kerül exportálásra.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az
1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában
felsorolt, és az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V.
részében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre
alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében
megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.
2. cikk
Ez a rendelet 2009. április 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 172., 2005.7.5., 24. o.
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MELLÉKLET
a Szerződés I. mellékletében nem szerepló áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára
2009. április 24-i érvényes visszatérítési ráták
(EUR/100 kg)
KN-kód

0407 00

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

02

0,00

03

16,00

04

0,00

01

0,00

01

37,65

01

18,90

01

18,90

01

23,85

01

6,00

Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:
– Baromfitojás:

0407 00 30

– – Egyéb:
a) A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó
tojásfehérje-albumin kivitele esetén

b) Egyéb áruk kivitele esetén
0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró
vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon
tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartal
mazó/nem tartalmazó tojássárgája:
– Tojássárgája:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Szárított:
– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:
nem édesített

0408 19

– – Egyéb:
– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:
nem édesített

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:
nem édesített
– Egyéb:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Szárított:
– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:
nem édesített

0408 99
ex 0408 99 80

– – Egyéb:
– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:
nem édesített

(1) A rendeltetési helyek a következők:
01 harmadik országok. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és
a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt árukra,
02 Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hongkong SAR és Oroszország,
03 Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,
04 Az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.

2009.4.24.
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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2009/37/EK IRÁNYELVE
(2009. április 23.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a
teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(quizalofop-P-tefuril változat) minden vonatkozó infor
mációt benyújtott. A zéta-cipermetrin esetében a referens
tagállam Belgium volt, amely 2006. július 10-én minden
vonatkozó információt benyújtott.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

(3)

A tagállamok és az EFSA szakmai vizsgálatnak vetették
alá az értékelő jelentéseket, melyeket a klórmekvát és a
teflubenzuron esetében 2008. szeptember 29-én, a rézve
gyületek és a zéta-cipermetrin esetében 2008. szeptember
30-án, a propaquizafop és a quizalofop-P esetében pedig
2008. november 26-án nyújtottak be a Bizottsághoz az
EFSA tudományos jelentései (4) formájában. A tagállamok
és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a jelentéseket,
majd a klórmekvátról, a rézvegyületekről, a propaquiza
fopról, a quizalofop-P-ről, a teflubenzuronról, illetve a
zéta-cipermetrinről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként
2009. január 23-án véglegesítették.

(4)

A különböző vizsgálatok szerint a klórmekvátot, a rézve
gyületeket, a propaquizafopot, a quizalofop-P-t, a teflu
benzuront és a zéta-cipermetrint tartalmazó növényvédő
szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a
Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletesen ismertetett
felhasználási célokat illetően – megfelelnek a
91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b)

mivel:

(1)

(2)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági
rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének
(2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik
szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabá
lyokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét,
amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő
lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartal
mazza a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquiza
fopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-ciper
metrint is.

E hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt
felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egész
ségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a
451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései
szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik
továbbá a referens tagállamokat, amelyek az
1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értel
mében kötelesek a tárgyban értékelő jelentést és ajánlást
benyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak
(EFSA). A klórmekvát és a teflubenzuron esetében a refe
rens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2007.
április 27-én, illetve 2007. augusztus 6-án minden vonat
kozó információt benyújtott. A rézvegyületek esetében a
referens tagállam Franciaország volt, amely 2007. június
7-én minden vonatkozó információt benyújtott. A propa
quizafop esetében a referens tagállam Olaszország volt,
amely 2005. szeptember 22-én minden vonatkozó infor
mációt benyújtott. A quizalofop-P esetében a referens
tagállam Finnország volt, amely 2007. február 1-jén
(quizalofop-P-etil változat), illetve 2007. május 2-jén

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.
(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.
(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 179. tudományos jelentése (2008). A klórmekvát ható
anyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének
szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008.
szeptember 29-én).
Az EFSA 187. tudományos jelentése (2008). A rézvegyület ható
anyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének
szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008.
szeptember 30-án).
Az EFSA 204. tudományos jelentése (2008). A propaquizafop ható
anyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének
szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008.
november 26-án).
Az EFSA 205. tudományos jelentése (2008). A quizalofop-P ható
anyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének
szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008.
november 26-án).
Az EFSA 184. tudományos jelentése (2008). A teflubenzuron ható
anyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének
szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008.
szeptember 29-én).
Az EFSA 196. tudományos jelentése (2008). A zéta-cipermetrin
hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméré
sének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve:
2008. szeptember 30-án).
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pontjában meghatározott követelményeknek. Ezért ezeket
a hatóanyagokat indokolt felvenni az I. mellékletbe annak
érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezései szerint
valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e ható
anyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5)

(6)

(7)

Ettől függetlenül indokolt további információkat besze
rezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EK irányelv
6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet
kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvé
telét. Ezért a klórmekvát esetében fel kell kérni a beje
lentőt, hogy szolgáltasson további adatokat az anyag
sorsáról és viselkedéséről (20 °C-on végzendő adszorpciós
vizsgálatok, a talajvízben, a felszíni vizekben és az
üledékben kialakuló koncentrációkra vonatkozó előrejel
zések újraszámolása), az anyag állati termékekben és
vízben történő kimutatására szolgáló módszerekről, vala
mint a madarakra, az emlősökre és a vízi szervezetekre
jelentett kockázatokról. Továbbá a rézvegyületek esetében
fel kell kérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további
adatokat a belélegzés kockázatáról, valamint a nem
célszervezetekre, a talajra és a vízre vonatkozó kockázat
felmérésről. Továbbá a propaquizafop esetében indokolt
felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson adatokat az Ro
41-5259 szennyező anyagról, valamint a vízi szerveze
tekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatról.
Emellett a quizalofop-P esetében indokolt felkérni a beje
lentőt, hogy szolgáltasson adatokat a nem célzott ízeltlá
búakra jelentett kockázatról. Végül a zéta-cipermetrin
esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgál
tasson további adatokat az anyag sorsáról és viselkedé
séről (aerob bomlás a talajban), valamint a madarakra
(hosszú távú kockázat), a vízi szervezetekre és a nem
célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatról.

Ami a rézvegyületeket illeti, a réz a természetben is
előforduló esszenciális mikroelem. A réz felhalmozódik
a talajban, továbbá a talajban található réz mennyiségét
nemcsak a növényvédő termékek használata befolyásolja,
hanem az állattenyésztés és a trágyázás is. Ezért azokon a
veszélyeztetett területeken, ahol a talaj rézzel való szeny
nyezettsége aggodalomra ad okot, a tagállamoknak
megfigyelő programokat kell indítaniuk annak érdekében,
hogy szükség szerint korlátozásokat – például maximá
lisan alkalmazható dózisokat – vezessenek be.

A 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése és
6. cikkének (1) bekezdése szerint valamely hatóanyagnak
az I. mellékletbe való felvételét illetően korlátozásokat
lehet kikötni. A rézvegyületek esetében a kockázatfel
mérés ökotoxikológiai aggályokat vetett fel, ezért szük
séges a jegyzéken szereplés időtartamára vonatkozó
korlátozás, hogy a tagállamok rövidebb idő elteltével
vizsgálhassák felül a már forgalomban lévő, rezet tartal
mazó növényvédő szereket. Emellett jelenleg folyik a
rézvegyületek értékelése a biocid termékek forgalomba
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK (1) európai

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

2009.4.24.

parlamenti és tanácsi irányelv és a vegyi anyagok regiszt
rálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH) szóló, 1907/2006/EK (2) európai parlamenti és
tanácsi rendelet keretében. Mint a 91/414/EGK irányelv I.
mellékletében szereplő összes többi anyag esetében, a
rézvegyületek helyzetét is felül lehet vizsgálni az említett
irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében az esetleg
felmerülő új adatok fényében.

(8)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt
megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagál
lamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag
felvételéből fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott ható
anyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó
kötelezettségek fenntartása mellett indokolt a felvétel
után hat hónapot hagyni arra, hogy a tagállamok felül
vizsgálhassák a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propa
quizafopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zétacipermetrint tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott
engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK
irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt köve
telmények, valamint az I. mellékletben meghatározott
vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a
91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint
módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük, vagy
vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti
határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani a III.
melléklet szerinti, az egyes növényvédő szerek összes
felhasználási céljára vonatkozó teljes dossziénak a
91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek
szerinti benyújtására és értékelésére.

(10)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet keretében értékelt és
a 91/414/EGK (3) irányelv I. mellékletébe korábban felvett
hatóanyagokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt
mutatják, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése,
hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen köte
lezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáférés tekin
tetében. A további nehézségek elkerülése végett szüksé
gesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, külö
nösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az
engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett
irányelv II. mellékletében leírt követelmények szerint
összeállított dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I.
mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez
képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy
az engedélyek jogosultjaira.

(11)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően
módosítani kell.

(2) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(3) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.
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Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének
megfelelően módosul.
2. cikk
A tagállamok legkésőbb 2010. május 31-ig elfogadják és kihir
detik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendel
kezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
Ezeket a rendelkezéseket 2010. június 1-jétől alkalmazzák.
A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk
kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával
ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.
3. cikk
(1)
A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban
2010. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy vissza
vonják a klórmekvát, a rézvegyület, a propaquizafop, a quiza
lofop-P, a teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagot
tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyeit.
Az említett időpontig különösen arról kell meggyőződniük,
hogy az említett irányelv I. mellékletének a klórmekvátra, a
rézvegyületekre, a propaquizafopra, a quizalofop-P-re, a teflu
benzuronra, illetve a zéta-cipermetrinre vonatkozó feltételei
teljesülnek-e, az e hatóanyagokra vonatkozó bejegyzés B.
részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély jogosultja
rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő
követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzá
férhet-e az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel
összhangban.
(2)
Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélye
zett növényvédő szer esetében, amely klórmekvátot, rézvegyü
leteket, propaquizafopot, quizalofop-P-t, teflubenzuront vagy

L 104/25

zéta-cipermetrint tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy olyan
hatóanyagok egyikeként, amelyek legkésőbb 2009. november
30-ig felvételre kerülnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében
található jegyzékbe, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI.
mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az
irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő
dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletében a klórmekvát, a
rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron,
illetve a zéta-cipermetrin bejegyzése B. részének figyelembevéte
lével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés
alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában
megállapított feltételeknek.
Ezt követően a tagállamok:
a) ha a növényvédő szerben a klórmekvát, a rézvegyületek, a
propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron vagy a zétacipermetrin az egyedüli hatóanyag, akkor legkésőbb 2014.
május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az
engedélyt; vagy
b) a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquizafopot, a
quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-cipermetrint több
hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség
szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2014.
május 31-ig, vagy a módosításra vagy visszavonásra abban
(azokban) a szóban forgó irányelvben vagy irányelvekben
megállapított időpontok közül a későbbi határidőig,
amely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvette(felvették).
4. cikk
Ez az irányelv 2009. december 1-jén lép hatályba.
5. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.
a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:
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Közhasználatú név,
azonosítószám

Klórmekvát
CAS-szám: 7003-89-6
(klórmekvát)
CAS-szám: 999-81-5
(klórmekvát-klorid)
CIPAC-szám: 143
(klórmekvát)
CIPAC-szám: 143.302
(klórmekvát-klorid)

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

2-klór-etil-trimetilammónium (klórmekvát)
2-klór-etil-trimetilammónium-klorid (klór
mekvát-klorid)

≥ 636 g/kg
Szennyező anyagok:
1,2-diklór-etán: max. 0,1 g/
kg (a száraz klórmekvátklorid tartalomhoz viszo
nyítva).
Klór-etén (vinil-klorid): max.
0,0005 g/kg (a száraz klór
mekvát-klorid tartalomhoz
viszonyítva).

2009. december 1.

2019. november
30.

Különös rendelkezések

A. RÉSZ
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként történő felhasználása
engedélyezhető.
B.

RÉSZ

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra
irányul, hogy engedélyezzék a klórmekvátot tartalmazó növény
védő szerek rozson és tritikálén kívüli felhasználását, tekintettel a
fogyasztók terhelésére, különös figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és
mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük arról,
hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni a klórmekvátról szóló, az Élelmi
szerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január
23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I.
és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:
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IUPAC-név

HU

Sorszám

— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a
felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi
védőfelszerelés használata,
— a madarak és az emlősök védelme.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kocká
zatcsökkentő intézkedéseknek.

2009.4.24.

Az érintett tagállamok további adatok szolgáltatását írják elő az
anyag sorsáról és viselkedéséről (20 °C-on végzendő adszorpciós
vizsgálatok, a talajvízben, a felszíni vizekben és az üledékben kiala
kuló koncentrációkra vonatkozó előrejelzések újraszámolása), az
anyag állati termékekben és vízben történő kimutatására szolgáló
módszerekről, valamint a madarakra, az emlősökre és a vízi szer
vezetekre jelentett kockázatokról. Biztosítják, hogy a bejelentő, aki
kérelmezte a klórmekvát felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket az
adatokat legkésőbb 2011. november 30-ig eljutassa a Bizottsághoz.
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Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Rézvegyületek:
réz-hidroxid

Réz(II)-hidroxid

≥ 573 g/kg

CAS-szám: 1332-65-6
or 1332-40-7

≥ 550 g/kg

Réz-oxid

≥ 820 g/kg

Nem besorolt

≥ 245 g/kg

CAS-szám: 1317-39-1
CIPAC-szám: 44.603
Bordeaux-i keverék

2016. november
30.

A. RÉSZ
Kizárólag baktériumölő és gombaölő szerként történő felhaszná
lása engedélyezhető.
RÉSZ

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra
irányul, hogy engedélyezzék a rezet tartalmazó növényvédő szerek
üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell
fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell
győződniük arról, hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll.
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni a rézvegyületekről szóló, az Élel
miszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009.
január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:

CAS-szám: 8011-63-0
CIPAC-szám: 44.604
Hárombázisú rézszulfát
CAS-szám:
12527-76-3
CIPAC-szám: 44.306

Nem besorolt

≥ 490 g/kg
A következő szennyező
anyagoknak toxikológiai
jelentősége van, ezért nem
haladhatják meg az alábbi
szinteket:
Ólom: max. 0,0005 g/kg a
réztartalomhoz viszonyítva.
Kadmium: max. 0,0001 g/kg
a réztartalomhoz viszo
nyítva.
Arzén: max. 0,0001 g/kg a
réztartalomhoz viszonyítva.

— a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag
specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai
adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxi
citási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a
technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni
kell,

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Diréz(II)-kloridtrihidroxid

CIPAC-szám: 44.602
Réz-oxid

2009. december 1.

Különös rendelkezések

B.

CIPAC-szám: 44.305
réz-oxiklorid

A felvétel lejárata

HU

CAS-szám:
20427-59-2

Hatálybalépés

2009.4.24.

Sorszám

— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondos
kodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei
között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a víz és a nem célszervezetek védelme. Az ismert kockázatok
tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket
(például védősávok használata) kell alkalmazni,
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— az alkalmazott hatóanyag mennyisége. Gondoskodnak arról,
hogy az alkalmazás gyakoriságát és számát tekintve az enge
délyezett mennyiség a kívánt hatás eléréséhez minimálisan
szükséges mennyiség legyen.

Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

Propaquizafop
CAS-szám:
111479-05-1
CIPAC-szám: 173

2-izopropilidén-aminooxietil (R)-2-[4-(6-klórkinoxalin-2-il-oxi)feni
loxi]-propionát

≥ 920 g/kg
Toluol: maximális tartalom
5 g/kg

2009. december 1.

2019. november
30.

A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B.

RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni a propaquizafopról szóló, az Élel
miszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009.
január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
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HU

Az érintett tagállamok az alábbiak további kezeléséhez szükséges
információk benyújtását írják elő:
— a belélegzés kockázata,
— a nem célszervezetekre, valamint a talajra és a vízre vonatkozó
kockázatfelmérés.
Biztosítják, hogy a bejelentő, aki kérelmezte a rézvegyületek felvé
telét ebbe a mellékletbe, ezeket az adatokat legkésőbb 2011.
november 30-ig eljutassa a Bizottsághoz.
Azokon a veszélyeztetett területeken, ahol a talaj rézzel való szeny
nyezettsége aggodalomra ad okot, a tagállamoknak megfigyelő
programokat kell indítaniuk annak érdekében, hogy szükség
szerint korlátozásokat – például maximálisan alkalmazható dózi
sokat – vezessenek be.
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Sorszám

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:
— a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag
specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai
adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxi
citási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a
technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni
kell,
— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a
felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi
védőfelszerelés használata,

2009.4.24.

Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

Quizalofop-P:
Quizalofop-P-etil
CAS-szám:
100646-51-3

2009. december 1.
etil-(R)-2-[4-(6-klórkinoxalin-2-il-oxi)fe
noxi]-propionát

≥ 950 g/kg

CAS-szám:
119738-06-6
CIPAC-szám: 641.226

(RS)-Tetrahidro-furfuril(R)-2-[4-(6-klór-kino
xalin-2-il-oxi)fenoxi]propionát

A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B.

CIPAC-szám: 641.202
Quizalofop-P-tefuril

2019. november
30.

≥ 795 g/kg

RÉSZ

VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érde
kében figyelembe kell venni a quizalofop-P-ről szóló, az Élelmi
szerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január
23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak
1. és 2. függelékének a következtetéseit.
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— a vízi szervezetek és a nem célzott növények védelme.
Gondoskodnak továbbá arról, hogy az engedély feltételei
között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézke
dések (például védősáv alkalmazása),
— a nem célzott ízeltlábúak védelme. Gondoskodnak továbbá
arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szere
peljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő eljuttassa a
Bizottsághoz a következő információkat:
— további adatok az Ro 41-5259 szennyezőanyagról,
— a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó
kockázatfelmérés folytatásához szükséges adatok.
Biztosítják, hogy a bejelentő ezeket az adatokat legkésőbb 2011.
november 30-ig eljutassa a Bizottsághoz.

2009.4.24.

Sorszám

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:
— a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag
specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai
adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxi
citási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a
technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni
kell,
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Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

Teflubenzuron
CAS-szám:
83121-18-0
CIPAC-szám: 450

1-(3,5-diklór-2,4difluor-fenil)-3-(2,6difluor-benzoil)karbamid

≥ 970 g/kg

2009. december 1.

2019. november
30.

A. RÉSZ

Kizárólag üvegházi rovarölő szerként (mesterséges hordozón vagy
zárt hidroponikus rendszerekben) történő felhasználása engedé
lyezhető.

B.

RÉSZ

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra
irányul, hogy engedélyezzék a teflubenzuront tartalmazó növény
védő szerek üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös
figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki,
meg kell győződniük arról, hogy az összes szükséges adat és infor
máció rendelkezésre áll.
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HU

— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondos
kodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen
megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a nem célzott növények védelme. Gondoskodnak továbbá
arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szere
peljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősáv
alkalmazása).
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kocká
zatcsökkentő intézkedéseknek.
Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő további infor
mációkat juttasson el a Bizottsághoz a nem célzott ízeltlábúakra
jelentett kockázatról.
Biztosítják, hogy a bejelentő ezeket az adatokat legkésőbb 2011.
november 30-ig eljutassa a Bizottsághoz.
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Sorszám

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni a teflubenzuronról szóló, az Élel
miszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009.
január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

2009.4.24.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:

Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

Zéta-cipermetrin
CAS-szám:
52315-07-8
CIPAC-szám: 733

Az alábbi sztereoizo
merek keveréke (S)-αciano-3-fenoxi-benzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-diklór-vinil)-2,2dimetil-ciklopropánkarboxilát, ahol az
(S);(1RS,3RS) izomer
párnak
az
(S);(1RS,3SR) izomer
párhoz
viszonyított
aránya a 45-55 : 5545 tartományba esik

≥ 850 g/kg
Szennyező anyagok:
toluol: max. 2 g/kg

2009. december 1.

2019. november
30.

A. RÉSZ

Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

kátrány: max. 12,5 g/kg
B.

RÉSZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondos
kodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei
között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a vízi szervezetek védelme. Üvegházban történő felhasználás
esetén minimálisra kell csökkenteni az üvegházból kijutó szer
mennyiséget, amely semmi esetre sem érheti el jelentős
mennyiségben a közelben található víztesteket,
— a méhek védelme, melyek üvegházba történő bejutását meg
kell akadályozni,
— az üvegházba szándékosan betelepített beporzó méhcsaládok
védelme,
— a kondenzvíz, a szivárgóvíz és a hordozó biztonságos elhe
lyezése annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a nem
célszervezetekre jelentett kockázatokat, valamint a felszíni
vizek és a talajvíz szennyezését.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kocká
zatcsökkentő intézkedéseknek.

2009.4.24.

Sorszám

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra
irányul, hogy engedélyezzék a zéta-cipermetrint tartalmazó
növényvédő szerek gabonákon kívüli felhasználását, különös tekin
tettel a fogyasztók mPB-aldehid-terhelésére (feldolgozás során
kialakuló bomlástermék), különös figyelmet kell fordítaniuk a
4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritérium
okra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük
arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre
áll.
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni a zéta-cipermetrinről szóló, az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és külö
nösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
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Közhasználatú név,
azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

HU

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordí
tanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy
adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfe
lelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a madarak, a vízi szervezetek, a méhek, a nem célzott ízeltlá
búak és a nem célzott, talajlakó makroorganizmusok védelme.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kocká
zatcsökkentő intézkedéseknek.
Az érintett tagállamok további adatok szolgáltatását írják elő az
anyag sorsáról és viselkedéséről (aerob bomlás a talajban), valamint
a madarakra, a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra
jelentett hosszú távú kockázatról. Biztosítják, hogy a bejelentő, aki
kérelmezte a zéta-cipermetrin felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket
az adatokat legkésőbb 2011. november 30-ig eljutassa a
Bizottsághoz.”
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS
A TANÁCS HATÁROZATA
(2009. március 16.)
a Régiók Bizottsága egy svéd tagjának és egy svéd póttagjának kinevezéséről
(2009/340/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

a) tagként:

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

— Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommunYoomi (a betöltött
tisztség megváltozása);

tekintettel a svéd kormány javaslatára,

és

mivel:
(1)

(2)

b) póttagként:
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).
Ann BESKOW lemondását követően a Régiók Bizottsága
egy tagjának helye megüresedett. Yoomi RENSTRÖM
póttag helye a Régiók Bizottsága tagjává történő kineve
zését követően megüresedett,

— Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå
kommun.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 16-án.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25ig a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

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

a Tanács részéről
az elnök
A. VONDRA
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BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. június 4.)
a Németország által a Sachsen LB részére nyújtott állami támogatásról C 9/08 (ex NN 8/08,
CP 244/07)
(az értesítés a C(2008) 2269. számú dokumentummal történt)
(Csak a német nyelvű szöveg hiteles.)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/341/EK)
harmadik fél is észrevételt tett. Ezzel kapcsolatban
Németország 2008. április 30-i levelében nyilatkozott.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

(5)

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,
miután felhívta az érintett feleket, hogy az említett rendelkezé
seknek (1) megfelelően nyújtsák be észrevételeiket, és ezen észre
vételek figyelembevételével,

Több találkozót és rendszeres telefonkonferenciákat
tartottak Németországgal, a kedvezményezettel és a
Landesbank Baden-Württemberggel (a továbbiakban:
LBBW).
2. BEVEZETÉS

(6)

Az ügy az amerikai másodlagos jelzálogpiac még mindig
fennálló válságára vezethető vissza, amely magával
rántotta a Landesbank Sachsen Girozentrale (a továb
biakban: Sachsen LB) nevű bankot és különösen annak
egyik mérlegen kívüli conduit-jét, az Ormond Quayt.

(7)

A conduit, más néven különleges célú gazdasági egység
(special purpose vehicle) vagy speciális befektetési alap
(special investment vehicle – SIV) olyan társaság (rendszerint
egyfajta korlátolt felelősségű társaság, illetve egyes
esetekben betéti társaság), amelyet egészen speciális,
pontosan körülhatárolt és határozott időre szóló célokra
alapítanak, rendszerint azért, hogy a pénzügyi kockáza
tokat (általában a csődöt, de néha bizonyos adóügyi vagy
felügyeleti jogi kockázatokat) kiszervezzék. A SIV-et azért
alkalmazzák, mert mérlegsemleges, és a bankoknak nem
kell konszolidálniuk. A bankok így saját rátáiknál alacso
nyabb ráták szerint finanszírozhatnak hiteleket (mivel ők
maguk bankfelügyeleti jogi likviditási rátákhoz vannak
kötve). A különleges célú gazdasági egység eszközfede
zetű értékpapírokba történő befektetéseket refinanszíroz
(asset-backed securities, a továbbiakban: ABS), miközben
a piacon pénzt vesz fel rövid lejáratú kereskedelmi
váltókra (3) (Commercial Papers, a továbbiakban: CP). A
különleges célú gazdasági egységeknél a likviditási prob
lémákat (amennyiben még nem adták el valamennyi CP-t)
kereskedelmi bankoknál lévő hitelkeretekkel hidalják át.

(8)

A Sachsen LB az Ormond Quay különleges célú gazda
sági egységen keresztül ABS-befektetéseket finanszírozott,

mivel:
1. ELJÁRÁS
(1)

Az ügy egy 2007. augusztus 21-én hivatalból Németor
szághoz intézett információkéréssel kezdődött. 2008.
január 21-i levelében Németország jogbiztonsági okokból
mint „nem támogatást” bejelentette az intézkedéseket, és
óvatosságból kijelentette, hogy az intézkedéseket minden
esetben a közös piaccal összeegyeztethető megmentési
célú, illetve szerkezetátalakítási támogatásnak kell tekin
teni.

(2)

2008. február 27-i levelében a Bizottság tájékoztatta
Németországot határozatáról, amely szerint az intézke
dések miatt megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének
(2) bekezdése szerinti eljárást.

(3)

A Bizottság hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról
szóló határozatát (a továbbiakban: az eljárás megindítá
sáról szóló határozat) az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (2) közzétették. A Bizottság felszólította az érin
tett feleket, hogy az intézkedés vonatkozásában nyújtsák
be észrevételeiket.

(4)

A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását követően
Németország 2008. március 28-án, április 10-én, 16án, 23-án és 30-án tett észrevételt. 2008. április 16-án

(1) HL C 71., 2008.3.18., 14. o.
(2) Lásd az 1. lábjegyzetet.

(3) Kereskedelmi váltó (Commercial Papers): nagy bankok és nagy vállal
kozások által a pénzpiacon értékesített rövid lejáratú, nem biztosított
adósságlevelek.
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amelyek között jelzáloggal biztosított amerikai értékpa
pírok is voltak. Annak érdekében, hogy akkor is fedezni
tudja a conduit likviditási szükségleteit, ha a kereskedelmi
bankok felmondanák a hitelkereteket, a Sachsen LB-nek
garantálnia kellett az Ormond Quay likviditását, és
különleges likviditási kereteket kellett kiállítania. A
kockázat átvállalásának ellentételezéseként a Sachsen LB
díj formájában megkapta a különleges célú gazdasági
egység által létrehozott többletet. A hosszú lejáratú,
magas hozamú ABS-befektetések rövid lejáratú, alacsony
kamatozású CP-vel történő finanszírozása révén az
Ormond Quay jelentős többletre tett szert.

(9)

(10)

Az amerikai másodlagos jelzálogpiac válsága miatt
azonban romlottak a piaci viszonyok. A válság későbbi
szakaszában a három legnagyobb hitelminősítő intézet az
addig A + és BB közötti minősítésű jelzálog alapú érték
papírok nagy részét a magas hiány és a végrehajtások
magas aránya miatt részben CCC-ig visszaminősítette,
ami azonnal az ABS rosszabb értékeléséhez vezetett. E
piaci környezetet látva a fedezeti alapok és az intézményi
befektetők nem kívántak tovább jelzálog alapú CP-be
befektetni. Ebből következően a különleges célú gazda
sági egységek már nem voltak abban a helyzetben, hogy
a rövid lejáratú, eszközfedezetű CP-ért pénzt vegyenek fel
a piacon.
E fejlemények nyomán az Ormond Quay pénzügyi hely
zete jelentősen megromlott. Ráadásul a kereskedelmi
bankok megszüntették a különleges célú gazdasági egység
számára nyújtott hitelkeretet, így az Ormond Quay arra
kényszerült, hogy igénybe vegye a Sachsen LB likviditási
keretét. Amikor 2007 augusztusában az Ormond Quay
már nem volt képes refinanszírozni önmagát, likviditási
szükséglete mintegy 17,1 milliárd EUR volt. A Sachsen
LB nem tudta kiállítani az általa ígért hiteleszközt. Mivel
az értékpapírok ilyen rossz piaci körülmények között
történő szükségeladása (4) jelentős veszteségeket okozott
volna a Sachsen LB számára, és végső soron a bank
csődjéhez vezetett volna, különböző intézkedésekre
került sor.

Sachsen LB mindenféle banki ügyletet bonyolított. A
Sachsen LB Europe plc (a továbbiakban: Sachsen LB
Europe) a Sachsen LB százszázalékos leányvállalata volt,
dublini székhellyel. Strukturált pénzügyi befektetésekhez
nyújtott szolgáltatásokat, és 2007 közepéig a Sachsen
LB-csoport nyereségének fő forrása volt.
(13)

A Sachsen LB számára 2005. július 18-ig az intézményi
jótállás (Anstaltslast) és a garancianyújtói felelősség
(Gewährträgerhaftung) keretében még érvényben volt a
korlátlan állami garancia, amelyet aztán több, Németor
szág és a Bizottság közötti megegyezést követően eltö
röltek. A 2001. július 17-i megegyezés alapján a grand
fathering nek nevezett jogszerzés során egy további,
2005. július 18-ig terjedő átmeneti időszakra új adósság
levelet lehetett kibocsátani 2015. december 31-ig tartó
futamidővel, amelyet a garancianyújtói felelősség biztosí
tott (5).

(14)

2007. október 26-án a Sachsen LB jogi formáját tekintve
közjogi intézetből részvénytársasággá alakult.

(15)

2007. augusztus 26-án a Sachsen LB-t 2008. január 1-jei
hatállyal eladták az LBBW-nek. Miután az LBBW általi
átvétel 2008. március 7-én lezárult, a Sachsen LB-t integ
rálták az LBBW-be.
3.2. A KEDVEZMÉNYEZETT VEVŐI

(16)

Baden-Württemberg tartományi bankja (az LBBW) egye
temes bankként és kereskedelmi bankként is tevékeny
kedik. A magán- és vállalati ügyfelek ügyleteivel foglal
kozó regionális bankjával, a BW-Bankkal közösen a
banki termékek teljes palettáját kínálja. Az LBBW a
baden-württembergi takarékpénztárak központi bankja
ként működik. A Rajna–Pfalz tartománybeli takarékpénz
tárak tekintetében a Landesbank Rheinland-Pfalz-cal
közösen tölti be azt a funkciót, amelyet 2005. január
1-jén vett át.

(17)

Az LBBW modellje, amely most már Szászországra is
kiterjedt, a kkv-k és magánügyfelek ügyleteire koncent
ráló helyi kötődésű bankokon (BW-Bank Baden-Würt
tembergben, RP-Bank Rajna–Pfalzban és most a Sachsen
Bank Szászországban) és a Stuttgartban központosított
feladatokon nyugszik, és a modellnek egy-egy szászor
szági és a Rajna–Pfalz-i LBBW-fióktelep is eleme.

3. AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA
3.1. A KEDVEZMÉNYEZETT
(11)

(12)

A kedvezményezett a Sachsen LB. A Sachsen LB résztu
lajdonosa Szászország szövetségi tartomány (mintegy
37 %), valamint a Sachsen-Finanzgruppe (a továbbiakban:
SFG, mintegy 63 %) volt, amely nyolc szászországi taka
rékpénztárat kapcsol össze a régiókon átnyúlóan tevé
kenykedő Sachsen LB-vel egy holdingban. Az SFG-ben
77,6 %-ban szászországi önkormányzatok, 22,4 %-ban
pedig Szászország rendelkeznek részesedéssel.
A Sachsen LB 2006. évi konszern szintű mérlegfőösszege
67,8 milliárd EUR volt, és 880 millió EUR sajáttőkével
rendelkezett. A Sachsen LB a szászországi takarékpénz
tárak központi bankja volt. Kereskedelmi bankként a

(4) Az értékpapírok gyors eladása, akár alacsonyabb áron, veszteségesen
is.
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3.3. AZ INTÉZKEDÉSEK
(18)

Azt az eljárás megindításáról szóló határozatban (6) rész
letesen ismertetettek szerint az amerikai másodlagos
jelzálogpiac még mindig fennálló válsága magával
rántotta a Sachsen LB-t, elsősorban a mérlegsemleges
conduit, az Ormond Quay miatt, amely nem volt képes
refinanszírozni magát, a szükségeladás elkerüléséhez
pedig mintegy 17,1 milliárd EUR likviditási szükséglete
volt.

(5) További részletek: E 10/2000, HL C 146., 2002.6.19., 6. o., és HL
C 150., 2002.6.22., 7. o., valamint http://ec.europa.eu/comm/
competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_0000.html#10
(6) Vö. az 1. lábjegyzetben említett határozattal.

L 104/36

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3.3.1. A LIKVIDITÁSI KERET
(19)

2007. augusztus 19-én egy tíz német tartományi
bankból, valamint a német tartományi bankok és a
DSGV által közösen ellenőrzött közjogi DekaBankból
álló banki szindikátus aláírt egy szindikátusi szerződést,
amelyben a szindikátusban tömörült bankok kötelezett
séget vállaltak arra, hogy az Ormond Quay által kibocsá
tott CP-ket 17,1 milliárd EUR ellenértéken megveszik, ha
azok a piacon nem kelnek el (vételi kötelezettségvállalás).

(20)

A szindikátusban tömörült minden egyes bank saját
nevében és saját számlájára vette volna meg a megfelelő
CP-t. Az egyetemleges felelősséget kizárták. A DekaBank
a CP-mennyiség […] (*) -át vállalta. A maradékot a többi
bank vállalta, az eloszlás az egyes tartományi bankok
méretéhez és irányértékeihez igazodott. Németország
információi szerint a banki szindikátus 2008 januárjának
elejéig legfeljebb […] milliárd EUR összegig jegyzett CP-t
a szindikátusi szerződés keretében.

(21)

A CP megvásárlásáért a szindikátusban tömörült bankok
meghatározott referencia-kamatlábat (EURIBOR, illetve
LIBOR, az alapul vett eszközök eredete szerint) valamint
[…] bázispontot kaptak. A CP futamideje nem haladhatta
meg az egy hónapot. A szindikátusi szerződés korláto
zott időtartamra, hat hónapra szólt. A vételi kötelezett
ségvállalás csak az olyan CP-re vonatkozott, amelyek
esetében a szindikátusban tömörült bankoktól eltérő
befektető számára történő kibocsátás nem volt lehetséges.

(22)

Miközben 2007 augusztusában a jelzálog alapú CP iránti
kereslet teljesen megszűnt, és az ilyen befektetések
számára nem már volt piac, utána folyamatosan javult
a helyzet. 2007 októberétől egyes befektetők (elsősorban
[…(az állami szektorhoz tartozó bankok)]) ismét vásá
roltak CP-t a szindikátusi szerződésen és az abban
meghatározott feltételeken kívül, azaz […(50–100)]
bázispontnál alacsonyabb értéken is, így a szindikátusi
szerződés elvesztette eredeti célját. A szindikátusi szer
ződés 2008. február 23-án megszűnt.

3.3.2. A SACHSEN LB ELADÁSA
(23)

A Sachsen LB már 2005-ben stratégiai partnert kezdett
keresni, elsősorban a többi tartományi bank között (7).
Ezeknek az előzetes tárgyalásoknak köszönhetően a
Sachsen LB eladásáról szóló tárgyalások 2007. augusztus
23-án, azaz alig egy héttel a szindikátusi szerződés aláí

(*) A szöveg egyes részleteit az információk bizalmas jellege miatt záró
jelben három pont jelöli.
(7) A Sachsen LB több tartományi bankkal, köztük a WestLB-vel és az
LBBW-vel folytatott megbeszéléseket.
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rása után gyorsan lezárultak, és ekkor, amint azt az
eljárás megindításáról szóló határozat részletesen tartal
mazza (8), a Sachsen LB 250 millió EUR veszteséggel
rendelkezett. Mivel a veszteségek a Sachsen LB strukturált
pénzügyi portfóliójánál a Sachsen LB sajáttőkéjének
további csökkenéséhez vezettek volna, amelynek egy
bizonyos mértéktől az lett volna a következménye,
hogy a banki ügyletek megalapozására vonatkozó bank
felügyeleti előírásokat a sajáteszközzel már nem lehetett
volna betartani, a Sachsen LB résztulajdonosainak egy
gazdaságilag kivitelezhető megoldást kellett találniuk.
Ezért puhatolózó megbeszéléseket folytattak a Sachsen
LB megvásárlása iránt érdeklődőkkel, amelyeket intenzív
tárgyalások követtek több érdeklődő féllel.

(24)

A tárgyalások győztese végül az LBBW lett, amely –
Németország szerint – a gazdaságilag legjobb ajánlatot
tette. Az LBBW különleges vállalkozói érdeke abban
állt, hogy a Sachsen LB megvásárlásával nemcsak
Szászországban, hanem Kelet-Európában is jelentősen
bővíthette piaci jelenlétét.

(25)

2007. augusztus 26-án aláírtak egy szerződést (alapme
gállapodás) a Sachsen LB-nek az LBBW részére történő
2008. január 1-jei eladásáról. Az alapmegállapodás értel
mében a vételárat független szakértő értékelése alapján
állapították volna meg, amelyre a pénzügyi piacok válsá
gának akkoriban 2007 végére várt lecsengése után került
volna sor. A megállapodás a minimális vételárat 300
millió EUR összegben határozta meg, LBBW-részvények
formájában. Ezenkívül arra az esetre, ha az alapvető
tőkeelemek hányada egy bizonyos küszöbérték alá csök
kenne, a megállapodásba beépítettek egy kiigazítási zára
dékot az LBBW számára.

(26)

Az aláírt alapmegállapodás előírta továbbá, hogy az
LBBW a Sachsen LB résztulajdonosainak soron kívül
250 millió EUR ellentételezést fizet készpénzben, amelyet
azok beforgatnak a Sachsen LB-be a veszteségek fedezése
céljából. Németország szerint ez az összeg elegendő volt
arra, hogy megfeleljenek a sajáteszközre vonatkozó bank
felügyeleti követelményeknek, és elhárítsák az esetleg
még jelentkező veszteségeket.

(27)

Az eladás időpontjában a felek abból indultak ki, hogy a
válság hamarosan véget ér. Feltételezve, hogy az év
végére a piacok normalizálódnak, az LBBW nem tett
különösebb intézkedéseket a Sachsen LB strukturált pénz
ügyi portfóliójával kapcsolatban, és a portfóliót át akarta
venni. Különösen abból indult ki, hogy az Ormond Quay
problémái maguktól megoldódnak, és a különleges célú
gazdasági egység akkor majd ismét refinanszírozni tudja
magát a piacon.

(8) Lásd az 1. lábjegyzetben említett határozat 16. pontját, amely rész
letesen tárgyalja a teljes ügyletet.

2009.4.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(28)

2007 végén további kockázatok jelentek meg a Sachsen
LB strukturált pénzügyi portfóliójával kapcsolatban. Az
eladás megkötése előtt tovább romlott a helyzet a pénz
ügyi piacokon, ami különösen az Ormond Quay számára
jelentett problémát, mivel a piaci árazáson alapuló úgyne
vezett mark-to-market értékelés (9) mintegy […(0,5–1,5)]
milliárd EUR veszteséget mutatott a vagyonában.

(29)

Ez veszélyeztette a bank végleges eladását, mivel az alap
vető tőkeelemek hányada ezzel valószínűleg a küszöb
érték alá esett volna. A mark-to-market leértékeléseket a
mérlegben veszteségként kellett kimutatni, és ezek az
alapvető tőkeelemek csökkenéséhez vezettek. Tartani
lehetett attól, hogy a Sachsen LB alapvető tőkeelemeinek
hányada […] % alá eshet, amit azt jelentette volna, hogy
az LBBW új tárgyalásokat követelhetett volna az adásvé
tellel kapcsolatban.

(30)

Még ha javultak volna is a piaci feltételek augusz
tustól (10), és lehetőség nyílt volna az eszközök eladására,
az LBBW még nem volt abban a helyzetben, hogy ilyen
magas mark-to-market veszteségeket átvállaljon. Az adás
vétel megvalósítása érdekében olyan megoldást kellett
találni, amellyel meg lehetett akadályozni, hogy ezek a
veszteségek a Sachsen LB értékelésében csapódjanak le.
Különben az augusztusi tárgyalások során meghatározott
300 millió EUR minimális vételár mellett a veszteségek is
az LBBW-t terhelték volna.

(31)

Intenzív tárgyalásokat követően egy végleges, visszavon
hatatlan, 2007. december 13-án aláírt megállapodás
(végleges megállapodás) keretében döntötek az adásvé
telről. Az adásvételt végül az tette lehetővé, hogy a
mark-to-market veszteségeknek a Sachsen LB különleges
célú gazdasági egységeiből történő koszolidációját mega
kadályozták, és az LBBW-t megóvták a különleges célú
gazdasági egységekből származó esetleges veszteségektől,
amelyek akkor keletkezhettek volna, ha az eszközöket
lejáratukig a portfólióban tarták. Alternatív megoldásként
szóba jöhetett volna például, hogy a Sachsen LB-nek az
LBBW részére történő eladása előtt konszolidálják a
mark-to-market veszteségeket, és ennek megfelelően a
Sachsen LB tulajdonosai kiegészítő tőkét forgatnak be:
[…(0,5–1,5)] milliárd EUR). A mark-to-market veszteségek
figyelembevétele helyett Szászország azt a megoldást
részesítette előnyben, hogy egy strukturált befektetéseket
tartalmazó portfólió tekintetében állami garanciát vállal.

(32)

A végleges megállapodás felsorolta a Sachsen LB vala
mennyi strukturált befektetését, és két portfólióba
osztotta őket. Az összes strukturált befektetés LBBW-be

(9) A számvitelben és a pénzügyben a mark-to-market egy saját keres
kedelmi pozíció újraértékelését jelenti egy pénzügyi eszközben az
adott pénzügyi eszköz vagy hasonló eszközök napi aktuális piaci
ára alapján. Így egy kilenc hónap múlva lejáró határidős ügylet
(futures) végleges értéke csak a kilenc hónap eltelte után válik
ismertté. Ha azonban könyvelési célból mark-to-market értékelést
végeznek, a napi aktuális értéket a szabad piacon határozzák meg.
(10) Míg a válság előtt 4–5 bázispont volt a kockázati prémium, a válság
csúcspontján a piac teljesen elnéptelenedett; amikor pedig a piacok
lassan ismét magukhoz tértek, a tételek ismét kb. 40 bázispontra
emelkedtek.
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történő koszolidációjának elkerülése érdekében az egyik
portfóliót (11) 17,5 milliárd EUR mérleg szerinti értékben
kivonták az adásvételből. Ezeket a tőkepiaci pozíciókat
egy újonnan alapított, saját befektetési eszközbe (ez az
úgynevezett Super-SIV) vitték át, így a Sachsen LB-nél
csak mintegy 11,8 milliárd EUR refinanszírozási szükség
lettel rendelkező strukturált portfólióbefektetések (12)
maradtak, és csak ezek lettek eladva az LBBW-nek. E
befektetések kockázatainak csökkentése céljából 500
millió EUR-t levontak a vételárból.

(33)

A Super-SIV-t azért hozták létre, hogy az alacsony markto-market értékkel bíró strukturált befektetési portfóliókat
az eladás előtt kiszervezzék a Sachsen LB-ből és lejáratig
tartsák. A portfólió Super-SIV-be való átvétele érdekében
gondoskodni kellett a refinanszírozásáról. Ezt egyrészt az
LBBW (másodlagos részlet), másrészt pedig más tarto
mányi bankok (elsődleges részlet) vállalták. Annak érde
kében, hogy elkerüljék a Super-SIV-nek az LBBW mérle
gében történő konszolidációját, az LBBW részesedésének
50 % alatt kellett maradnia. Intenzív tárgyalásokat köve
tően a tartományi bankok átvállalták a Super-SIV refinan
szírozásának 50 %-át, feltételül szabták azonban, hogy
veszteség esetén finanszírozásuk az LBBW finanszírozását
megelőzze. Az LBBW a maga részéről Szászország garan
ciáját kérte az ésszerűen feltételezhető valamennyi poten
ciális veszteség fedezésére, hogy kockázata a normális
üzleti kockázatra korlátozódjon. A cél az volt, hogy a
portfóliót megóvják a lehetséges veszteségektől, ha a lejá
ratig tartják. Ezek a veszteségek megfeleltek volna a hitel
kockázatnak. Szászország kész volt 2,75 milliárd EUR
értékű garanciát nyújtani a Super-SIV veszteségeiért. Ezt
az összeget az LBBW és Szászország közötti intenzív
tárgyalásokat követően befektetési bankok szakvélemé
nyei alapján határozták meg, amelyek szerint a refinan
szírozó bankok számára a hitelkockázat a nullához köze
lített (13).

(34)

Ezen túlmenően a végleges megállapodásban a fel nem
használt maximális összeg évi […] %-ában garanciadíjat
állapítottak meg, amely a garancia négyéves futamidejét
követően a kezdeti díj harmadával, a garancia hétéves
futamidejét követően pedig a kezdeti díj további harma
dával csökken. Ez 10 év alatt […(> 90)] millió EUR-nak
felel meg, amennyiben a garanciát nem veszik igénybe.

(35)

Amint fentebb említésre került, a Super-SIV-t két rész
letben finanszírozták. Az első, valamivel kevesebb mint
50 %-os részletet (kb. 8,75 milliárd EUR) az LBBW finan
szírozta; a második, valamivel több mint 50 %-os rész
letet (kb. 8,75 milliárd EUR) azok a hitelintézetek nyúj
tották, amelyek tartományi bankok és zsíróközpontok
biztonsági tartalékaihoz (egyfajta felelősségi kötelék a
tagintézmények között a befektetések biztosítására és a
befektetők kártalanítására) tartoztak. A kockázatoknak a

(11) A portfólióba a következők tartoznak: az Ormond Quay, a Sachsen
Funding és a Synapse ABS.
(12) LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II és egyéb
Synthetic Assets (CDO, ABS, CDS, CPPI stb.).
(13) Mivel azonban a bankoknak mégis biztosítaniuk kellett likviditást,
bizonyos refinanszírozási költségek felmerülnek.
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két részletre való szétosztása alapján az LBBW likviditá
sával 8,75 milliárd EUR összegig kezeskedik a vesztesé
gekért; ez az összeg 2,75 milliárd EUR-val meghaladja a
Szászország által nyújtott garanciát. Csak az ezt megha
ladó veszteségeket fedezné a többi tartományi bank.

(36)

(37)

(38)

2007 decemberében Szászország megbízta a Susat &
Partner gazdasági elemző céget a Sachsen LB vállalkozás
értékelésével, az adásvételi szerződés rendelkezései
szerint. A Susat & Partner […] milliárd EUR-ra becsülte
a Sachsen LB értékét. Egyidejűleg az LBBW megbízta a
[…]-t (a továbbiakban: […]), hogy vizsgálja meg ezt az
értékelést. A […] elemzésében […] milliárd EUR-ban
állapította meg a vállalkozás értékét. A tárgyalások
során a felek abban állapodtak meg, hogy […] milliárd
EUR értéket vesznek alapul.

A záró megállapodásban 328 millió EUR összegű nettó
vételárat állapítottak meg a Sachsen LB-re, amelyet kész
pénzben kellett megfizetni (14). Ez az ár a Sachsen LB
vállalkozási értékének […] EUR összegű becslésén
alapult, amelyből le lett vonva a 2007-ben elszenvedett
veszteség […] millió EUR értékben a 2. portfólió, vala
mint a megállapított veszteségkiegyenlítés a Sachsen LBnél maradó 1. portfólió tekintetében 500 millió EUR
értékben. A 250 millió EUR összegű soron kívüli kész
pénzes kiegyenlítést is beleértve az LBBW 578 millió
EUR-t fizetett a Sachsen LB megvásárlásáért.

(39)

(40)

Átveszi az LBBW jelenlegi szászországi fiókjaitól (BWBank) a vállalati és magánügyfelek ügyleteit. A teljes
további ügymenetet (ami nem tartozik a vállalati és
magánügyfelek ügyletei közé) kiszervezik a Sachsen LBből, és az LBBW szászországi fióktelepe veszi át.

(41)

A Sachsen Bank tehát a Sachsen LB két tevékenységi
területe közül csak az egyiket, nevezetesen a Sachsen
Bank vállalati ügyfeleinek ügyeit és a magánügyfelekkel
kapcsolatos nem túl fejlett ügyleteket veszi át, és a BWBank megfelelő ügyleteivel együtt ezekből alakítja ki új
tevékenységi körét. A Sachsen Bank Szászországban és
Szászországon kívül is képes lesz saját erejéből állni a
versenyt.

(42)

A Sachsen LB másik tevékenységi köre, a tőkepiaci
ügyletek az LBBW-nél maradnak, és Szászországban az
LBBW egyik fióktelepe foglalkozik majd velük. Az LBBW
háttérirodai feladatokat is átvesz, és részben a szászor
szági takarékpénztárak központi bankjaként fog
működni.

(43)

A szerkezetátalakítási terv ellenőrzésének kiindulópontja
a helyreállítás kifizetődőségét illetően a Sachsen LB-nek
az LBBW-be való integrációját megelőző üzleti tevékeny
sége (15). A szerkezetátalakítás magában foglalja az első
portfólió átvitelét a Super-SIV-be. Ezen túlmenően a terv
kompenzációs intézkedésként rendelkezik a Sachsen LB
dublini székhelyű, a Sachsen LB valamennyi nemzetközi
strukturált portfóliójának fejlesztéséért és igazgatásáért
felelős leányvállalata (Sachsen LB Europe) teljes megszün
tetésének a lehetőségéről.

(44)

A Sachsen LB ezért a nemzetközi tőkiacon nem fog új
ügyleteket bonyolítani. Csak a második portfólió értékpa
pírjai maradnak az LBBW-nél 11,8 milliárd EUR
értékben. Ezen alapuló előrejelzések szerint a bank a
szerkezetátalakítás négyéves időtartama alatt visszaszerzi
jövedelmezőségét

(45)

A fenntarthatóság igazolására Németország lényegében a
következő számadatokat ismertette:

A Super-SIV-be átvitt strukturált befektetési portfólió refi
nanszírozásával megszűnt Szászország garancianyújtói
felelőssége e portfólió tekintetében.

3.4. A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TERV
Az LBBW szerkezetátalakítási tervet készített a Sachsen
LB számára, amely a Sachsen LB eladásának idejére
nyúlik vissza, és utoljára 2008. április 9-én módosult.
A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a
szerkezetátalakítási terv négyéves szerkezetátalakítási
időszakot fog át, amely a Sachsen LB 2008. január 1jei eladásával kezdődik és 2011 végével zárul.

A terv szerint a Sachsen LB AG integrálódik az LBBW-be,
azonban önálló intézet marad Sachsen Bank néven.

(14) A végleges megállapodásban előírták, hogy a Sachsen LB vételára
megfelelő értékű LBBW-részvényekkel is megfizethető.

2009.4.24.

(15) Ebben az összefüggésben a szerkezetátalakítási terv a személyzet
létszámának […]-ről mintegy […] foglalkoztatotta történő leépí
tését, jobb kockázatellenőrzés és -kezelés bevezetését, valamint a
központi feladatok (ideértve az elektronikus adatfeldolgozást is)
LBBW-be integrálását tekinti a legfontosabb strukturális intézkedéseknek.
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Bruttó bevételek (millió EUR)
(„worst case”, legrosszabb forgatókönyv)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007–2012 (1)
(%)

Vállalati ügyfelekkel kapcsolatos ügyletek

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Tőkepiaci ügyletek (2)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Egyéb

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Összesen, szinergia előtt

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Bevételi szinergia (új üzleti modell)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Összesen, szinergiával együtt

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

(1) CAGR 2007-12 = kumulált éves növekedési ráta 2007 és 2012 között
(2) Időközben döntés született arról, hogy ezt a területet az LBBW szászországi fióktelepének adják át.

(46)

Adózatlan vállalati eredmény (millió EUR)
(„worst case”, legrosszabb forgatókönyv)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007-2012
(%)

Vállalati ügyfelekkel kapcsolatos ügyletek

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Tőkepiaci ügyletek

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Egyéb

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Összesen, szinergia előtt

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Szinergiák

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Összesen, szinergiával együtt

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Németország közölte továbbá, hogy az LBBW 2009-től az egykori Sachsen LB esetében […(> 8 %)] %
sajáttőkehozammal, az újonnan alapított Sachsen Bank esetében pedig mintegy [… (> 15 %)] %
sajáttőkehozammal számol.
4. HIVATALOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
4.1. AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK OKAI
4.1.1. A LIKVIDITÁSI KERET

(47)

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a Bizottság aggodalmának adott hangot a likviditási
kerettel kapcsolatban, mivel úgy tűnt, hogy az intézkedésből a Sachsen LB-nek szelektív előnye
származik, hiszen valószínűtlen volt, hogy egy piacgazdasági alapon eljáró befektető ugyanolyan
kondíciók mellett bocsátotta volna a Sachsen LB rendelkezésére a hitelkeretet, mint a banki szindi
kátus. A Bizottság ugyanakkor nem zárta ki, hogy az intézkedés esetében egy, a közös piaccal
összeegyeztethető megmentési célú támogatásról lehet szó.
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4.1.2. A SACHSEN LB ELADÁSA
(48)

A Bizottság vizsgálta továbbá, hogy a Sachsen LB LBBWnek történt eladása tartalmazott-e állami támogatást. A
Bizottság kétségének adott hangot a tekintetben, hogy
Szászország piacgazdasági alapon eljáró befektetőként
viselkedett-e, mivel a felszámolás költségei kedvezőbbek
lettek volna, mint az értékesítés a nyújtott garancia
mellett, és azon a véleményen volt, hogy ezért az érté
kesítés a Sachsen LB részére nyújtott támogatás elemeit
tartalmazhatta. A Bizottság ugyanakkor nem kételkedett
abban, hogy a vételár túl alacsony volt, és ezért a vevő (a
LBBW) részére nyújtott támogatás elemeit tartalmazta. A
Bizottság azonban nem zárta ki, hogy a garancia esetében
egy, a közös piaccal összeegyeztethető szerkezetátalakítá
si támogatásról lehet szó, ha az megfelel a nehéz hely
zetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetá
talakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közös
ségi iránymutatásnak (16) (a továbbiakban: iránymutatás).

(52)

A harmadik fél úgy véli, hogy a Super-SIV-hez nyújtott
garancia állami támogatás, az LBBW által a Sachsen LBnek 391 millió EUR értékben nyújtott 2007. évi bevétel
kiegészítés és a 641,6 millió EUR éves hiányösszeg átvé
tele szintén állami támogatás, és az LBBW által a tulaj
donosoknak fizetett vételár meghaladta a Sachsen LB
piaci értékét.

Németország véleménye szerint Szászország a Sachsen
LB eladásakor piacgazdasági alapon eljáró eladóként visel
kedett. A vételár több potenciális vevővel folytatott
tárgyalások eredményeképpen született meg, és gazdasági
ellenőrző cégek által elfogadott elveknek megfelelően
elvégzett vállalkozásértékeléseken alapul, így a Sachsen
LB méltányos piaci árát tükrözi. A tulajdonosok össze
sségében még a Super-SIV 2,75 milliárd EUR értékű
garanciájából adódó kötelezettségek figyelembevétele
esetén is pozitív eladási árat kaptak volna a tulajdonosok
a Sachsen LB-ért.

(54)

Németország megismétli, hogy három különböző értéke
lési véleményt használtak fel a Super-SIV garanciájával
vállalt kockázat értékelésére. Az első vélemény esetében
egy 2007. november 30-i fordulónappal készült mark-tomarket elemzés alapján a befektetések e fordulónapon
mintegy […] milliárd EUR áron való értékesítésénél
jelentkező potenciális veszteségeket becsülték meg. A
mark-to-market értékelések eredményét azonban torzította
az a tény, hogy abban az időpontban ezeknek a befekte
téseknek nem volt piaca, és arra irányuló szándék sem
volt, hogy ezeket a tőkepiaci pozíciókat eseti jelleggel
eladják, mivel azokat lejáratig tartani kellett. A második
vélemény szerint, amely a potenciális makroökonómiai
fejlemények modellszerű értékelésén nyugszik, három
forgatókönyhöz számolták ki a várt veszteséget. Eszerint
a várt veszteség mintegy […(> 800)] millió EUR („bad
case”, legrosszabb forgatókönyv), […(< 500)] millió EUR
(„base case”, alapeset), illetve […(< 200)] millió EUR
(„best case”, legjobb forgatókönyv). Ezt az értékelési véle
ményt az LBBW és a Sachsen LB a meglévő belső
modellek alapján dolgozta ki. A harmadik vélemény az
alapul szolgáló tőkepiaci pozíciók minősítésére támasz
kodott. A portfólió közel valamennyi értékpapírja – fejti
ki Németország – AAA-minősítéssel rendelkezett (17), és a
minősítő intézetek vizsgálatai során egyik papírt sem
minősítették le. AAA minősítésű értékpapírok esetében
nullához közelítő nemfizetési valószínűségnél a portfólió
várt veszteségei szintén nullához közeliek.

(55)

Németország szerint a 2,75 milliárd EUR értékű garancia
az érintett felek közötti tárgyalások eredménye, az LBBW
lehetőleg emelni kívánta a garancia összegét, hogy korlá
tozza saját felelősségét, Szászország pedig igyekezett a
garanciát a minimumra csökkenteni.

DÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT KÖVETŐEN

6.1. A LIKVIDITÁSI KERET ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÉSZREVÉTELEK

Németország véleménye szerint a banki szindikátus által
rendelkezésre bocsátott likviditási keretet egy piacgazda
sági alapon eljáró befektető is rendelkezésre bocsátotta
volna, mivel az az ellentételezés, amelyet a szindiká
tusban tömörült bankok az Ormond Quay által kibocsá
tott CP megvásárlásáért kaptak, meghaladta a piacon
szokásos ellentételezést, ezért a piaccal összeegyeztethető.
Továbbá a banki szindikátus nem egyenlíti ki a conduitben tartott értékpapírok(ABS) piaci áringadozásai alapján
az esetleges veszteségeket. Még visszamenőleges piaci
érték esetén nagyon alacsony lenne a hitelkockázat, és
a lejáratig tartott értékpapírok esetében csak csekély vesz
teségre lehetne számítani.

(51)

Németország kifejti továbbá, hogy a bankok fellépésükkel
elsősorban azt kívánták megakadályozni, hogy egyik
tartományi testvérbankjuk fizetésképtelensége általános
bankválságot okozzon. A CP megvásárlásával járó kocká
zatot alacsonyabbnak tekintették, mint a Sachsen LB fize
tésképtelenségének leküzdésével kapcsolatos kockázatot,
különösen, ha a befektetési biztosítási rendszert is
igénybe kellett volna venni. Németország ezenkívül utal
arra, hogy a piaci viszonyítási pontok elméletileg piac
hiányában is megállapíthatók.

(16) HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

SACHSEN LB ELADÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

(53)

6. NÉMETORSZÁG ÉSZREVÉTELEI AZ ELJÁRÁS MEGIN

(50)

Ha a Bizottság úgy vélné, hogy a likviditási keret támo
gatási elemeket tartalmaz, úgy azt Németország véle
ménye szerint mindenképpen a közös piaccal összeegyez
tethető megmentési célú támogatásnak lehetne tekinteni,
mivel a CP szindikátus általi megvásárlása hitel formáját
öltő intézkedéshez hasonlít, amely nem strukturális
jellegű és nincs hat hónapra korlátozva.

6.2. A

5. A HARMADIK FÉL ÉSZREVÉTELEI
(49)

2009.4.24.

(17) 2007. decemberi minősítés.
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(56)

Németország utal arra, hogy a tárgyalások idején mind
három vélemény eredményei ismertek voltak már. A
tárgyaló felek a modellszerű értékelést (azaz a második
véleményt) fogadták el a garancia által fedezendő kocká
zatok értékelése tekintetében megfelelő módszernek.

(57)

Németország különböző forgatókönyvekre vonatkozó
számításokat ismertetett annak igazolására, hogy a tulaj
donosok még alapesetben és a garancia igénybevétele
esetén is pozitív árat realizáltak volna a bank eladásakor.
A Bizottság állandó gyakorlata az, hogy az alapesetre és
nem egy kedvezőtlenebb forgatókönyre támaszkodik (18).

(58)

(59)

Ha a Bizottság úgy vélné, hogy a bank eladása támogatási
elemeket tartalma, úgy Németország véleménye szerint az
iránymutatás értelmében mindenképpen a közös piaccal
összeegyeztethető
szerkezetátalakítási támogatásnak
tekinthető.

E célból az LBBW benyújtotta az említett szerkezetátala
kítási tervet, amelyből kiderül, hogyan akarják a Sachsen
LB jövedelmezőségét helyreállítani. Németország kijelenti,
hogy a terv több belső intézkedést is magában foglal, így
pl. a személyzet leépítését, a kockázatkezelés javítására
irányuló intézkedéseket, szegmensek LBBW-be történő
integrálását és az elektronikus adatfeldolgozás egységesí
tését. Egyértelmű célja továbbá az üzleti tervnek, hogy
csökkentse a Sachsen LB azon nyereségektől való függő
ségét, amelyeket a tőkepiacon és különösen az „Eszköz
kezelés/Strukturált termékek” üzleti területen érnek el.

(60)

Németország azzal érvel, hogy az LBBW által a Sachsen
LB megvásárlásáért fizetett többszáz millió eurós befekte
tésnek meg kell térülnie, és hogy ezért az LBBW minden
tőle telhetőt meg fog tenni a Sachsen LB hosszú távú
jövedelmezőségének helyreállítása érdekében.

(61)

Saját hozzájárulásával kapcsolatban Németország úgy
véli, hogy az LBBW és a többi bank jelentős, összesen
[…(kb. 30)] milliárd EUR értékű saját kifizetést eszközölt,
és ezzel az iránymutatás követelményei teljesültek. A
[…(kb. 30)] milliárd EUR-s összeg a Super-SIV létreho
zásának költségeiből ([…] millió EUR), a Sachsen LB
integrálásából ([…] millió EUR), valamint a 2. portfólió
(17,5 milliárd EUR) és az 1. portfólió finanszírozásából
(11,8 milliárd EUR) adódik.

(18) A C28/02. sz. Bankgesellschaft Berlin ügyben hozott bizottsági
határozat (HL L 116., 2005.5.14., 1. o.).
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(62)

Végül Németország véleménye szerint fontos kompenzá
ciónak kell tekinteni, hogy a Sachsen LB-t korábbi tulaj
donosai eladták az LBBW-nek. Az eladás hangsúlyozza a
bank hosszú távra szóló szerkezetátalakítására irányuló
közös óhajt. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások
eladása az első lényeges lépés azok hosszú távú szerke
zetátalakításának irányában. Általánosságban abból lehet
kiindulni, hogy egy elismert nagy német bank ellenőrzése
alatt egy vállalkozás nagy valószínűséggel jövedelmező
lesz, és ennek eredményeképpen a vállalkozás nem szorul
újfent állami támogatásra. Ezért az eladás a Sachsen LB
szerkezetátalakítása központi elemének számít.

(63)

Az eljárás megindításáról szóló bizottsági határozathoz
ezenkívül egyetlen versenytárs sem tett észrevételt. A
bank eladása a többi versenytárs véleménye szerint
tehát nem torzítja a versenyt.

(64)

Németország az LBBW-vel (a támogatás kedvezménye
zettjét, a Sachsen LB-t képviselő) egyeztetve az alábbi
kötelezettségvállalásokat kínálta fel (19):
a) A Sachsen LB következő részesedései, amelyek az
integráció során átszálltak az LBBW-re, értékesítésre
vagy felszámolásra kerülnek:
— A Sachsen LB Europe […]-ig értékesítésre vagy
felszámolásra kerül. Az LBBW-csoport nem veszi
át a Sachsen LB Europe alkalmazottait, kivéve ha
erre vonatkozó jogi kötelezettsége van, és a
Sachsen LB Europe jelenlegi alkalmazottainak új
munkaszerződést nem ajánl fel, és ilyen szerződé
seket nem köt (20). Ez a kötelezettségvállalás a
bizottsági határozat elfogadásától számított
kétéves időtartamra érvényes.

(19) „A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya a Landesbank
Baden-Württemberggel (LBBW) egyeztetve az alábbi a)–c) pontban
felsorolt kompenzációs intézkedéseket ajánlja fel az Európai Bizott
ságnak:
a) A Sachsen LB következő részesedései, amelyek az integráció
során átszálltak az LBBW-re, a következő rendelkezéseknek
megfelelően értékesítésre vagy felszámolásra kerülnek:
— A Sachsen LB Europe PLC […]-ig értékesítésre vagy felszá
molásra kerül.
— Az East Merchant GmbH-ban való részesedés […].ig értéke
sítésre kerül.
— […].
b) A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya biztosítja,
hogy az LBBW által képviselt Sachsen LB egyetlen szászországi
fióktelepén sem bonyolít aktívan önálló üzleti területként saját
számlára és saját kockázatra az alapvető üzleti területein
meglévő ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat meghaladó saját
kereskedelmi ügyleteket. Ez a magatartási ígérvény a szerkezet
átalakítás négyéves időtartamára érvényes.
c) A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya biztosítja,
hogy az LBBW által képviselt Sachsen LB egyetlen szászországi
fióktelepén sem bonyolít aktívan önálló üzleti területként saját
számlára és saját kockázatra az alapvető üzleti területein
meglévő ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat meghaladó
nemzetközi ingatlanügyleteket. Ez a magatartási ígérvény a szer
kezetátalakítás négyéves időtartamára érvényes.”
(20) A Bizottság abból indul ki, hogy a záradék, amely szerint az LBBW
az alkalmazottakat akkor veszi át, ha erre jogilag köteles, legfeljebb
10 személyre vonatkozik és az LBBW által átvett, 11,8 milliárd EUR
értékű 1. portfóliót érinti. Nem zárható ki, hogy e portfólió átru
házása részleges üzemátadásnak tekintendő, ami kötelezhetné az
LBBW-t, hogy az érintett foglalkoztatottakat vegye át. A Sachsen
LB Europe bezárásának hatályát azonban ez nem befolyásolhatja.
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— Az East Merchant GmbH-ban való részesedés
[…].ig értékesítésre kerül.
— […] (21).
b) Németország biztosítja, hogy az LBBW által képviselt
Sachsen LB egyetlen szászországi fióktelepén sem
bonyolít aktívan önálló üzleti területként saját szám
lára és saját kockázatra az alapvető üzleti területein
meglévő ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat megha
ladó saját kereskedelmi ügyleteket. Ez a magatartási
ígérvény a szerkezetátalakítás négyéves időtartamára
érvényes.
c) Németország biztosítja, hogy az LBBW által képviselt
Sachsen LB egyetlen szászországi fióktelepén sem
bonyolít aktívan önálló üzleti területként saját szám
lára és saját kockázatra az alapvető üzleti területein
meglévő ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat megha
ladó nemzetközi ingatlanügyleteket. Ez a magatartási
ígérvény a szerkezetátalakítás négyéves időtartamára
érvényes.

(65)

(66)

Németország megerősítette, hogy […]. Németország kije
lenti, hogy az ügyletek jövedelmezőek, és semmilyen
módon nem állnak kapcsolatban a jelenlegi másodlagos
jelzálogpiaci válsággal, amelynek oka az, hogy alacsony
jövedelemmel és az első osztályú hitelfelvevőknél
rosszabb bonitással rendelkező, rossz adósnak minősülő
hitelfelvevőknek nyújtottak nagy számban hiteleket.

7. TÁMOGATÁSI JOGI ÉRTÉKELÉS
7.1. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGLÉTE
(68)

Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerint a
közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által
vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott
olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozások előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

(69)

A Bizottság kitart az eljárás megindításáról szóló hatá
rozatában képviselt azon álláspontja mellett, hogy egy
piacgazdasági alapon eljáró finanszírozó a két pénzügyi
intervenció egyikével sem élt volna, ezért mindkét intéz
kedés állami támogatásnak minősül.

(70)

Ebben az összefüggésben utalni kell arra, hogy a
Bizottság már az eljárás megindításáról szóló határozatá
ban sem adott hangot aggodalmának az LBBW és a banki
szindikátus által végrehajtott refinanszírozással szemben.
Az ezzel kapcsolatos szempontjainak részletes magyará
zatára e szakasz végén kerül sor.

7.1.1. A LIKVIDITÁSI KERET
(71)

A DekaBank a legtöbb tartományi bankhoz hasonlóan
közjogi intézmény. A DekaBank tulajdonosainak egyik
felét tartományi bankok, másik felét regionális takarék
pénztár-szövetségek alkotják. A tartományi bankok álta
lában a tartományok és az adott regionális takarék
pénztár-szövetségek tulajdonában állnak. A banki szindi
kátus által a Sachsen LB részére biztosított 17,1 milliárd
EUR összegű hitelkeret következésképpen az államnak
tudható be és az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekez
dése értelmében „a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott” intézkedésnek tekint
hető (23). Az állami eszköz rendelkezésre bocsátásából
következő kedvezmény emellett a Sachsen LB határokon
átnyúló és nemzetközi tevékenysége miatt korlátozná a
bankszektorban a versenyt, és érintené a közösségen
belüli kereskedelmet is.

(72)

A Bizottság továbbá megállapítja, hogy a Sachsen LB
határokon átnyúlóan és nemzetközi szinten tevékeny
kedik, így az állami eszköz rendelkezésre bocsátásából
következő kedvezmény korlátozná a bankszektorban a
versenyt, és érintené a közösségen belüli kereskedelmet
is (24).

Németország megerősítette továbbá, hogy […] (22).
6.3. A HARMADIK FÉL ÉSZREVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS
ÉSZREVÉTELEK

(67)

A harmadik fél észrevételeivel kapcsolatban Németország
úgy nyilatkozott, hogy a Super-SIV-hez nyújtott garancia
nem állami támogatás, mert a Sachsen LB tulajdonosai
összességében még a Super-SIV-hez nyújtott 2,75
milliárd EUR értékű garanciából adódó potenciális köte
lezettségek figyelembevétele esetén is pozitív vételárat
realizáltak volna a Sachsen LB-ért, valamint az LBBW
által a Sachsen LB-nek nyújtott 2007. évi bevételkiegészítést és a 250 millió EUR összegű, az LBBW által soron
kívül készpénzben fizetett kiegyenlítést a vételár részének
tekintették, és az LBBW által a tulajdonosoknak fizetett
vételár ezért megfelelt Sachsen LB piaci értékének.
Németország hangsúlyozza, hogy az LBBW által a
Sachsen LB-nek 391 millió EUR értékben nyújtott
2007. évi bevételkiegészítésen túlmenően veszteségkie
gyenlítés nyújtására nem került sor.

(21) […]. Ez az üzleti terület jövedelmező, és ezt nem érinti a másod
lagos lakáspiaci szegmens válsága, amelyet az váltott ki, hogy olyan
hitelfelvevőknek nyújtottak nagy számban hiteleket, akik nagyobb
kockázatot jelentenek, illetve alacsonyabb jövedelemmel és rosszabb
bonitással rendelkeznek, mint az elsőosztályú kölcsöfelvevők.
(22) „A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya megerősíti, hogy
[…].”

2009.4.24.

(23) Az eredetre vonatkozó betudhatóság egy sor mutatóból adódik,
amelyek az ügy egyedi adottságaitól és az intézkedés meghozata
lának hátterétől függnek. Így szoros személyes kapcsolatok
alakulnak ki a tartományi bankok felügyelőbizottsági tagjai és az
állam között. Ezen kívül a banki szindikátus ebben az ügyben a
BaFin-nal és a tartományi bankkal szorosan együttműködve járt el.
(24) A C 50/06 sz. BAWAG ügyben 2007. június 27-én hozott bizott
sági határozat (HL L 83., 2008.3.26., 7. o.) (127) preambulumbe
kezdése.
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(73)

Németország vitatja, hogy a Sachsen LB-nek az intézke
désből szelektív előnye származna. A Bizottság emlé
keztet arra, hogy minden olyan, állami forrásokból finan
szírozott befektetés, amelynek valamely vállalkozás a
kedvezményezettje, az EK-Szerződés 87. cikkének (1)
bekezdése alapján rendszerint állami támogatásnak
minősül, kivéve ha egy piacgazdasági körülmények
között eljáró befektető is ugyanolyan intézkedést hozott
volna. A banki szindikátus által hozott, a szóban forgó
likviditás rendelkezésre bocsátásáról szóló határozatnak
meg kell felelnie a piacgazdasági alapon eljáró befektető
alapelvének, hogy az állami támogatást ki lehessen zárni.
Ezért meg kell vizsgálni, hogy egy piacgazdasági alapon
eljáró befektető a Sachsen LB rendelkezésére bocsátotta
volna-e a hitelkeretet ugyanolyan kondíciók mellett, mint
a banki szindikátus.

(74)

A Bizottság megállapítja, hogy a szindikátusi szerződés
megkötésének időpontjában gyakorlatilag már nem volt
kereslet a jelzálog alapú CP iránt, ebből következően
ennek a fajta befektetésnek tényleges piaca sem volt.
Egy ilyen kereslet-visszaesés persze nem jelenti azt,
hogy nincsenek piaci viszonyítási pontok. A piaci viszo
nyítási pont egyszerűen az volt, hogy a szóban forgó CP
az adott időpontban nem rendelkezett megfelelő piaci
értékkel, ami annyit jelent, hogy az Ormond Quay által
kibocsátott CP iránt, habár az AAA minősítésű volt,
szabályosan fizettek érte, és csak csekély hitelkockázatot
jelentett, továbbra sem mutatkozott gazdasági érdeklődés.
Ezért a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy egy
piacgazdasági alapon eljáró befektető nem nyújtott
volna likviditási keretet a Sachsen LB-nek. Következés
képpen a szóban forgó intézkedés állami támogatás.

7.1.2. A SACHSEN LB ELADÁSA
(75)

(76)

Németország vitatja, hogy a Sachsen LB LBBW-nek
történt értékesítése állami támogatást tartalmazna. A
Bizottság kitart azon álláspontja mellett, hogy Szászor
szág a Sachsen LB eladásakor nem piacgazdasági alapon
eljáró befektetőként viselkedett. A Sachsen LB LBBW
részére történt értékesítése kétféle vonatkozásban is
tartalmazhat állami támogatást: egyrészt ilyen lehet a
vevőnek (azaz az LBBW-nek) nyújtott támogatás, ha túl
alacsony vételárat állapítottak meg, másrészt pedig ilyen
lehet a Sachsen LB-nek nyújtott támogatás, ha a felszá
molás költségei kedvezőbbek lettek volna a garancia
nyújtás mellett történt értékesítésnél.

A Bizottság véleménye szerint az LBBW által fizetett
vételár megfelel a Sachsen LB piaci értékének, és a
Bizottság megállapítja, hogy Szászország több potenciális
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vevővel is tárgyalásokat folytatott, mielőtt úgy döntött,
hogy a Sachsen LB-t az LBBW-nek adja el. A Bizottság
szerint a vételár akkor piaci ár, ha az értékesítésre nyílt és
semmilyen egyéb feltételhez nem kötött versenytárgyalási
eljárás útján kerül sor, és a vagyoni értékek a legtöbbet
kínáló vagy egyetlen ajánlattevőre szállnak át. Egy rendel
tetésszerűen lebonyolított versenytárgyalás során az
állami támogatás meglétét ki lehet zárni, a versenytárgya
lásról való lemondás azonban nem jelenti automatikusan
állami támogatás meglétét. Ebben az esetben az adásvé
telben részt vevő felek úgy döntöttek, hogy 2007.
december 31-i fordulónappal elvégeztetik a Sachsen LB
értékelését, mert úgy vélték, hogy addigra stabilizálódik a
pénzügyi piac, és „normálisabb” piaci értékelést lehet
végezni. Habár egy ilyen értékelés nem zárja ki automa
tikusan az állami támogatás elemeinek meglétét, a
Bizottság a szóban forgó ügyben nem rendelkezett
olyan bizonyítékokkal, amelyek megkérdőjeleznék az
ügylet piacorientáltságát. A rendelkezésére álló informá
ciók alapján a Bizottságnak nincs oka feltételezni, hogy a
vállalkozást a piaci ár alatt adták el. Amint az a 0
pontban foglaltakból kiderül, a Sachsen LB 2007. decem
beri értékét 328 millió EUR-ra (25) becsülték; ez mege
gyezik az LBBW által fizetett vételárral. Emellett a hiva
talos vizsgálati eljárás során nem érkezett olyan észrevétel
harmadik féltől, amely kétségbe vonta volna a vételár
megfelelőségét, és a Bizottságnak nincs tudomása olyan
harmadik félről, aki érdekelt lett volna a Sachsen LB
megvételében, és kész lett volna magasabb árat kínálni.
A Bizottság kitart azon álláspontja mellett, hogy a bank
piaci áron került értékesítésre, és LBBW a Sachsen LB
eladása során nem kapott állami támogatást.

(77)

Ezenkívül a Bizottság megvizsgálta, hogy származott-e
előnye a Sachsen LB-nek abból a tényből, hogy a felszá
molás kedvezőbb költségű lett volna, mint a garancia
nyújtás mellett való értékesítés. A Bizottság nem tudta
igazolni, hogy Szászország pozitív eladási árat, azaz a
Szászország által rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket
meghaladó eladási árat ért el. Miközben vitatott, hogy a
2007. augusztusi eredeti adásvételi szerződéssel, amely
alapján az LBBW-nek legalább 300 millió EUR-t kellett
fizetnie, valamint soron kívüli készpénzes kiegyenlítést
kellett biztosítania a Sachsen LB részére, elérhető volt-e
a pozitív vételár, a decemberi utólagos tárgyalásokat
követően már nem ez a helyzet, mert Szászország 2,75
milliárd EUR értékű garanciát nyújtott, és ezért az eladási
ár […] %-ának megfelelő 328 millió EUR (azaz […]
millió. EUR) készpénzt kapott, kiegészítve ezt a rendelke
zésre tartási díjból származó bevételekkel (amelyek köny
velési értéke […(> 90)] millió EUR) (26).

(25) […] milliárd EUR (a Sachsen LB vállalkozói értéke, amelyet a […]
állapított meg az LBBW megbízásából készített elemzésében)
mínusz […] millió EUR (2007. évi veszteségek) mínusz […] millió
EUR (soron kívüli, készpénzben fizetett kiegyenlítés) = 328 millió
EUR.
(26) A Bizottság megállapítja, hogy prima facie a Super-SIV refinanszíro
zásának biztosítására meghatározott garancia esetében a Sachsen
LB-nek nyújtott támogatásról van szó, mivel a garancia révén vált
lehetővé a Sachsen LB eladása. A Super-SIV létrhozása (ami ismét
csak a garancia segítségével vált lehetővé) nélkül a Sachsen LB nem
került volna értékesítésre. Mivel azonban a garancia a Super-SIV-hez
vak kötve, és a Super-SIV nem száll át az LBBW-re, az LBBW nem
részesült előnyben.
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(78)

A vizsgálat nem változtatott a Bizottság azon állás
pontján, hogy a felszámolási költségeknek és a garanci
ával történő értékesítés során felmerülő költségeknek a
2007. augusztusi, 250 millió EUR összegű, soron kívül
készpénzben megfizetett kiegyenlítéssel történő összeve
tése során a tulajdonosokat nem vették figyelembe, mivel
a szerződés meghiúsulása esetén ez az összeg nem került
volna visszafizetésre. Más szóval, mivel a Sachsen LB
korábbi tulajdonosait semmi sem kötelezte arra, hogy a
szerződés meghiúsulása esetén a soron kívül kész
pénzben megfizetett kiegyenlítést visszafizessék az
LBBW-nek, egy piacgazdasági alapon eljáró befektető
ezt a készpénzben megfizetett kiegyenlítést egy ezzel
ellentétes elméleti felállás esetén nem tekintené járulékos
költségnek.

(79)

A Bizottságnak ezért meg kellett vizsgálnia, hogy a
Sachsen LB-nél a garancianyújtás során felmerülő költ
ségek meghaladták-e a Sachsen LB vételárát. Ez akkor
mindenesetre így lenne, ha a 2,75 milliárd EUR értékű
garanciával kapcsolatban várt veszteségek értéke megha
ladja a kapott […] millió EUR-t (a rendelkezésre tartási
jutalékkal együtt, amelynek könyv szerinti értéke […]
millió EUR lehet).

(80)

Németország a garanciával kapcsolatban várt veszteségek
értékét mintegy […(> 800)] millió EUR-ra (bad case),
[…(< 500)] millió EUR-ra (base case), illetve […(<
200)] millió EUR-ra (best case) becsülte. A Bizottság
kételye nem oszlott el a tekintetben, hogy a garanciával
kapcsolatban várt veszteségek mennyiségének meghatáro
zására vonatkozóan az LBBW által alkalmazott modell
valóban teljes mértékben figyelembe veszi-e a garanci
ában foglalt támogatási elemeket. A Bizottság utal arra,
hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a nehéz hely
zetben lévő vállalkozás rendelkezésére bocsátott garancia
támogatási eleme ugyanolyan magas lehet, mint az az
összeg, amelyet a garancia tényleges fedez (ebben az
esetben ez 2,75 milliárd EUR). Ezenkívül a Bizottság
hangsúlyozza, hogy Szászország a várt veszteségek
alapján még a piacok gyors feléledésével számoló alap
esetben is negatív vételárat realizált.

(82)

A Bizottság elismeri ugyanakkor, hogy kivételes
esetekben egy piacgazdasági alapon eljáró befektető elfo
gadhatja a negatív vételárat, ha a felszámolás eladóra eső
költségei magasabbak lennének. A felszámolási költségek
kiszámítása tekintetében csak azok a kötelezettségek
vehetők figyelembe, amelyeket piacgazdasági alapon
eljáró befektető vállalt (29). Az állami támogatás keretében
vállalt kötelezettségeket ki kell zárni, mert azokat nem
piacgazdasági alapon eljáró befektető vállalta (30). A
garancianyújtói felelősség ilyen, nem figyelembe veendő
kötelezettség (31). A Bizottság véleménye szerint itt
meglévő támogatásról van szó, és ennek megszüntetésére
a Bizottság megfelelő intézkedéseket javasolt (32). A
garancianyújtói felelősség során potenciálisan keletkező
költségeket Szászország piacgazdasági alapon eljáró
befektetői szerepében a Sachsen LB értékesítésekor nem
érvényesítheti. Németország más olyan kötelezettségre
nem hivatkozott, amelyet egy piacgazdasági alapon eljáró
befektető a felszámolási költségek mennyiségére vonat
kozó becslés során figyelembe vehetne.

(83)

A Bizottság megerősíti, hogy Németország azon érvelését,
miszerint a sajáttőke 880 millió EUR-s vesztesége
továbbra is releváns Szászország számára, nem tudja elfo
gadni, mivel Szászország már eladta a Sachsen LB-t, és
nem a veszteséget vette figyelembe egy esetleges felszá
molás során, hanem csak a járulékosan keletkező költsé
geket.

(84)

A Bizottság tudomásul veszi, hogy Szászország mint
résztulajdonos a teljes garanciát nyújtotta, a többi tulaj
donos pedig nem vitt be forrásokat a garanciába. A
legjobb (és legkevésbé valószínű) forgatókönyv megvaló
sulása esetén legalább […] millió EUR összegű – amely
egészen akár 2,75 milliárd EUR-ra is duzzadhat –
garancia ellenértékeként Szászország a Sachsen LB eladá
sával csak […] millió EUR-t kapott.

(85)

A Bizottság ezért arra a következtetésre jut, hogy Szász
ország negatív vételáron adta el a Sachsen LB-t, és ezzel
állami támogatást nyújtott a Sachsen LB-nek.
7.1.3. A SUPER-SIV REFINANSZÍROZÁSA

(86)
(81)

A továbbiakban a vizsgálat igazolta Bizottság azon felte
vését, hogy egy piacgazdasági alapon eljáró befektető
ilyen kiszámíthatatlan körülmények között legalább a
„bad case” forgatókönyv szerint várható […(> 800)]
millió EUR veszteségből indult volna ki. A Bizottság
utal arra, hogy végkövetkeztetése összhangban áll egy
korábbi, a Bankgesellschaft Berlinnel kapcsolatos üggyel (27).
Németország vélekedésével szemben a Bizottság által
alkalmazott gyakorlat (28), nem a „base case” forgató
könyvből indul ki.

(27) A C 28/02. sz. Bankgesellschaft Berlin ügyben hozott bizottsági
határozat (HL L 116., 2005.5.14., 1. o.; (140) preambulumbe
kezdés).
(28) Vö. a C50/06 sz. BAWAG ügyben 2007. június 27-én hozott, még
nem közzétett bizottsági határozattal, (155) preambulumbekezdés.

2009.4.24.

A Bizottság nem adott hangot versenyjogi aggályoknak a
Super-SIV-nek az LBBW és a többi tartományi bank által
végrehajtott refinanszírozásával kapcsolatban, és a vizs
gálati eljárás lezárását követően kitart azon álláspontja
mellett, hogy ez az intézkedés nem állami támogatás.

(29) C-278/92., C-279/92. és C-280/92. sz. egyesített ügyek, Hytasa,
EBHT 1994, I-4103. o. (22. pont).
(30) Vö. a C-334/99. sz. üggyel, Gröditzer Stahlwerke, EBHT 2003, I1139. o., 133. és azt követő pontok, valamint a C 56/08. sz. Bank
Burgenland ügyben 2008. április 30-án hozott, még nem közzétett
bizottsági határozattal.
(31) Vö. a C 56/08. sz. Bank Burgenland ügyben 2008. április 30-án
hozott, még nem közzétett bizottsági határozattal.
(32) Vö az 1. lábjegyzettel. A garancianyújtói felelősségnek minden
képpen csak akkor lesz jelentősége, ha a bank úgy nyilatkozik,
hogy a továbbiakban nem tud eleget tenni kötelezettségeinek,
azaz bejelenti fizetésképtelenségét. A szóban forgó ügylet ezzel a
jelek szerint további előnyhöz juttatja a Sachsen LB-t, mert nem
csak a hitelezőt védi, hanem a bank túlélését is biztosítja.
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(87)

A Super-SIV létrehozása egyértelműen kapcsolatban áll a
szerkezetátalakítással és a Sachsen LB LBBW részére
történt értékesítésével. A Super-SIV nélkül a Sachsen
LB-nek mintegy […(0,5-1,5)]. milliárd EUR mark-tomarket veszteséget kellett volna fedeznie. A Super-SIV
létrehozása következésképpen szorosan kapcsolódik a
szerkezetátalakításhoz és a Sachsen LB eladásához. Az
LBBW által fizetett vételár és a bank vállalkozási érté
kének értékelése már figyelembe veszi a már létrehozott
Super-SIV-t és az LBBW és a tartományi bankok által
rendelkezésre bocsátott likviditást.

(88)

Mégis állami támogatásról lenne szó a Super-SIV refinan
szírozása esetében, ha az LBBW és a többi tartományi
bank aránytalanul magas ellentételezést kapott volna a
likviditás nyújtásáért, és ha az LBBW és a többi tarto
mányi bank a Super-SIV-nek szánt likviditás rendelke
zésre bocsátása során nem piacgazdasági alapon eljáró
befektetőként viselkedett volna.

(89)

A likviditás és a refinanszírozási eszközök nyújtása a
bankok alapvető üzleti tevékenységi körébe tartozik. A
bankok likviditást nyújtanak a gazdasági szereplőknek,
amelyeket aztán hasonló összegek felvételével refinanszí
roznak. A saját aktívák és passzívák rendszere szerint
minden bank a számára megfelelő refinanszírozási stra
tégiát választja (az eszközök futamideje és eredete vonat
kozásában), hogy optimalizálja refinanszírozási összkölt
ségeit, és hogy a kapcsolódó kockázatokat a minimumra
korlátozza. A refinanszírozás során a kötelezettségválla
lások futamideje meghosszabbodhat vagy megrövidülhet,
az új kötelezettségvállalások tekintetében alacsonyabb
kamatlábakról lehet tárgyalni, vagy meg lehet állapodni
e lehetőségek keverékében. A likviditás (pl. hosszú távú)
nyújtásából származó bevételek és a (pl. rövid távú) hitel
felvétel költségei közötti eltérésből adódik a nyereség
szerzés lehetősége.

(90)

A Bizottság azon a véleményen van, hogy az LBBW-nek
és a többi tartományi banknak nem származott előnye a
Super-SIV számára szükséges likviditás rendelkezésre
bocsátásából. A nemzeti és nemzetközi tőkepiacon szám
talan befektetési lehetőség nyílik, az LBBW és a tarto
mányi bankok kétségkívül másként is befektethették
volna a Super-SIV-nek nyújtott likviditást. A Super-SIV
refinanszírozása révén a refinanszírozási összvolumenük
ebből következően nem nőtt. Ezenkívül a refinanszírozás
révén nem tettek szert az aktuális piaci értéket megha
ladó hozamokra, mivel különösen az állami garancia által
fedezett alacsony kockázatért díjat kellett fizetni. A
Super-SIV célja az, hogy a portfóliót lejáratig tartsa. A
bevételek a portfólió értékpapírjainak alapul szolgáló,
különböző lejárati idejű eszközök visszatérítéséből
erednek. Megegyezés született azonban arról, hogy a
Super-SIV-ből származó bevételeket kizárólag a SuperSIV által Szászországnak fizetendő garanciadíj, a SuperSIV igazgatási díjai és a Super-SIV refinanszírozásához
szükséges likviditás rendelkezésre bocsátásáért az LBBW
és a többi tartományi bank számára fizetendő megfelelő
ellentételezés megfizetésére lehet használni.
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(91)

A Bizottság ezenkívül úgy véli, hogy az LBBW és a többi
tartományi bank a Super-SIV részére a likviditást a
szokásos piaci feltételek mellett nyújtotta, és egy piacgaz
dasági alapon eljáró befektető e hitelintézetek helyében
ugyanígy cselekedett volna, így az állami támogatás a
Super-SIV-vel összefüggésben nem növekedett. Amint
az fentebb már kifejtésre került, a SIV bevételeiből megfe
lelő ellentételezést fizettek a bankoknak. Ezenkívül a 17,5
milliárd EUR értékű strukturált portfólióbefektetéseket
átvitték a Super-SIV-be, és azokat lejáratig tartani kellett.
Az ezzel az átvitellel kapcsolatos kockázatok mértékének
megállapítása tekintetében tehát a lejáratkor történő
„nemfizetés” a meghatározó kritérium, nem pedig az
ideiglenesen nem létező piac alapján keletkező mark-tomarket veszteségek. A legrosszabb forgatókönyv (bad
case) megvalósulása esetén várt veszteségeket (hitelkoc
kázat) […(> 800)] millió EUR-ra becsülték, így az
LBBW […] milliárd EUR tartalékkal is rendelkezett.
Vállalkozói szemszögből az LBBW és a többi tartományi
bank által vállalt kockázat ezért korlátozottnak tekint
hető; ez vonatkozik arra a kockázatra is, amelyet az
állam Szászország 2,75 milliárd EUR értékű garanciáján
túlmenően vállalt. Mivel az LBBW-nek és a többi tarto
mányi banknak szokásos piaci kamatokat fizettek, ezért
ebben a konkrét esetben nem indokolja semmi, hogy a
refinanszírozás nyújtását a piacgazdasági elvekkel ellent
étesnek tekintsék.

(92)

Ezenkívül a Super-SIV-nek az LBBW és a tartományi
bankok által történt refinanszírozása nem hasonlítható
össze az első intézkedéssel, amelynél egy, a Sachsen LB
részére nyújtott támogatásról van szó. A 2007. decem
beri piaci viszonyok jelentősen eltértek a 2007. augusz
tusi helyzettől. 2007 augusztusában alapvetően nem
akadt már olyan befektető, aki kész lett volna egy
olyan conduit-be befektetni, mint amilyen a Super-SIV.
A banki szindikátus által […] bázispont ellenérték
fejében vállalt kockázat azon tény fényében, hogy
ebben az időpontban ténylegesen nem volt olyan érdek
lődő, aki ebbe a conduit-be befektetett volna, nem volt a
piaccal összeegyeztethető. Ezzel szemben a befektetők
decemberben a javuló piaci feltételek láttán újra vásá
rolták az eszközfedezetű CP-t. Azonkívül a Super-SIV
célja az volt, hogy az oda bevitt portfóliókat lejáratig
tartsa, miközben a szindikátusban tömörült bankok hatá
rozott idejű CP-t vásároltak, és az értékpapírok lejáratig
való tartására bizonyosan nem került sor. A szindikátusi
szerződés szerinti ellentételezés nagyon alacsony volt,
ezért a befektetők 2007 októberétől a szindikátusi szer
ződésen kívül is vásároltak újra CP-t. A piac magához
tért, ami annyit jelentett, hogy a befektetők ismét érdek
lődtek az értékpapírok iránt, még ha azok nem is voltak
készek a névértéket megfizetni. A becsült hitelkockázatok
fényében azt a következtetést lehet levonni, hogy az
LBBW és a többi tartományi bank által végrehajtott refi
nanszírozás egy piacgazdasági alapon eljáró befektető
számára a hitelintézetekével megegyező helyzetben elfo
gadható lett volna, ezért nem tartalmazott olyan állami
támogatást, amely meghaladja a Szászország által nyúj
tott garancia értékét. Az említett okok miatt a Bizottság
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arra a következtetésre jut, hogy a Super-SIV refinanszíro
zása nem tartalmazott további állami támogatást.

7.2.2. AZ EK-SZERZŐDÉS 87. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK C)
PONTJA: NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐ VÁLLALKO
ZÁSOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
(96)

7.2. ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG A KÖZÖS PIACCAL
(93)

2009.4.24.

A Bizottság véleménye szerint azokat a szóban forgó
intézkedéseket, amelyek esetében a fentebb kifejtettek
alapján állami támogatásról van szó, csak az EK-Szer
ződés 87. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja alapján
lehet a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítani,
mivel az említett cikk többi rendelkezése egyértelműen
nem alkalmazható.

A Bizottság úgy véli, hogy az iránymutatás 9. pontja
szerint a Sachsen LB a banki szindikátus likviditási kerete
és a 250 millió EUR mértékű, soron kívüli, készpénzben
megfizetett kiegyenlítés nélkül nagy valószínűséggel nem
lett volna képes túl sokáig ellenállni a likviditási
válságnak. A fenyegető veszteségek a bank bezárásához
vezettek volna, amivel teljesülnek az iránymutatás 10.
pontjának c) alpontjában foglalt feltételek. Németország
ezt a – már a bevezetőben is hangoztatott – álláspontot
nem kifogásolta.
7.2.2.1. Megmentési célú támogatás

(97)

7.2.1. AZ EK-SZERZŐDÉS 87. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK B)
PONTJA: EGY TAGÁLLAM GAZDASÁGÁBAN BEKÖ
VETKEZETT KOMOLY ZAVAR MEGSZÜNTETÉSÉRE
NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
(94)

(95)

Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontja
alapján a valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett
komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás össze
egyeztethető a közös piaccal. A Bizottság azonban utalni
kíván arra, hogy az Európai Közösségek Elsőfokú Bíró
sága hangsúlyozta, hogy az EK-Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének b) pontját megszorítóan kell alkalmazni,
azaz a támogatásnak nemcsak egy vállalkozás vagy
gazdasági ágazat számára kell előnyösnek lennie, hanem
valamely tagállam teljes gazdasági élete tekintetében a
zavar megszüntetését kell szolgálnia. Ezért a Bizottság
úgy döntött, hogy egy komoly gazdasági zavar nem
szüntethető meg egy olyan támogatással, amelynek
„célja egyetlenegy kedvezményezett […], és nem az
egész gazdasági ágazat nehézségeinek kiküszöbölése”.
Ezenkívül a Bizottság ezidáig még egyetlen, nehéz hely
zetben lévő bankokat érintő ügyben sem támaszkodott
az EK-Szerződés ezen rendelkezésére.

A vizsgálat megerősítette a Bizottság azon megfigyelését,
hogy a Sachsen LB problémái vállalkozásspecifikus
eseményekre vezethetők vissza. Ezenkívül a Németország
által benyújtott információk nem győzték meg a Bizott
ságot arról, hogy a Sachsen LB csődjéből adódó rendszer
szintű hatások olyan mértéket ölthetnének, amely Német
ország gazdaságában bekövetkezett komoly zavarnak
minősülne a 87. cikk (3) bekezdésének b) pontja értel
mében (33). Ezért ez az ügy a Sachsen LB egyedi problé
máin nyugszik, és célzott támogatási intézkedések szük
ségesek, amelyeket a nehéz helyzetben lévő vállalkozá
sokra vonatkozó szabályoknak megfelelően lehet
meghozni. A Bizottság ezért nem látja indokoltnak,
hogy a szóban forgó intézkedéseket az EK-Szerződés
87. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a közös
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa.

(33) Vö. a WestLB számára nyújtott megmentési célú támogatással
kapcsolatos NN 25/08 sz. ügyben 2008. április 30-án hozott,
még nem közzétett bizottsági határozattal.

A vizsgálat megerősítette a Bizottságnak az eljárás megin
dításáról szóló határozatban képviselt véleményét, amely
szerint az első intézkedést (a másodikat azonban nem) a
közös piaccal összeegyeztethető megmentési célú támo
gatásnak lehet tekinteni, megfelel az iránymutatás 25.
pontja szerinti valamennyi és különösen az alábbiakban
kifejtett feltételnek.
A támogatás formája

(98)

A megmentési célú támogatásoknak meg kell felelniük az
iránymutatás 25. pontja a) alpontjának, amely szerint a
megmentési célú támogatásokat hitelgarancia vagy
kölcsön formájában kell nyújtani, és a kölcsön visszafi
zetésére és a garancia futamidejére az első részletnek a
vállalkozás számára történt folyósításától számított legfel
jebb hat hónapos határidő vonatkozik (34).

(99)

Ebben az esetben a banki szindikátus az Ormond Quay
által kibocsátott CP megvételével likviditási keretet bocsá
tott a Sachsen LB rendelkezésére. Miután Németország
megerősítette, hogy az alapul szolgáló tőkepiaci pozíciók
mulasztási kockázatát továbbra is a Sachsen LB viseli, a
likviditási keretet 17,1 milliárd EUR értékű, hat hónapos
folyószámlahitelnek lehet tekinteni. Más szóval a likvi
ditás rendelkezésre bocsátása egy, a banki szindikátus
által a Sachsen LB részére nyújtott hitelhez hasonlít.
Ezenkívül a támogatás határozott idejű, a rendelkezésre
bocsátott likviditást az első részletnek a vállalkozás
számára történt folyósításától számított kevesebb mint
hat hónapon belül vissza kell fizetni. Az intézkedésnek
nincs strukturális eleme, pusztán a likviditás rendelke
zésre bocsátására korlátozódik és visszafordítható, hat
hónapra korlátozott támogatási intézkedés.

(34) A bankszektorban nyújtott megmentési célú támogatások esetében
kivételt lehet tenni. Vö. az iránymutatás 25. pontja a) alpontjának
lábjegyzetével, amely szerint a hitelgaranciától és a kölcsöntől eltérő
formában nyújtott azon támogatásoknak, amelyek megfelelnek a
25. pont a) alpontja szerinti feltételeknek, a megmentési célú támo
gatásokra vonatkozó általános alapelveknek kell megfelelniük, és
nem tartalmazhatnak strukturális jellegű finanszírozási intézkedé
seket, amelyek a bank saját eszközeire hatnak. Vö. az NN 70/07
sz. Northern Rock ügyben 2007. december 5-én hozott, még nem
közzétett bizottsági határozat (43) preambulumbekezdésével, vala
mint a WestLB-nek nyújtott megmentési célú támogatással kapcso
latos NN 25/08. sz. ügyben 2008. április 30-án hozott, még nem
közzétett bizottsági határozattal.
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(100) Ezenkívül a likviditási keret nem csökkenti a Sachsen LB

refinanszírozási költségeit a piacon szokásos tételnél
alacsonyabb szintre. A 0 és 0 preambulumbekezdésnek
megfelelően a Sachsen LB EURIBOR szerint fizetett,
amely 2007. augusztus 6-án 4,112 (35) volt, valamint
[…] bázispont, azaz […] ellentételezés fizetésére került
sor, amely így meghaladta a Németország számára
irányadó 4,62 %-os
referencia-kamatlábat (2007.
augusztus).

A szükséges minimum
(101) A 25. pont d) alpontja értelmében a megmentési célú
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7.2.2.2. A szerkezetátalakítási támogatás
(105) A vizsgálati eredményekből a Bizottság arra következtet

hetett, hogy a második intézkedés, amelynek esetében
nem megmentési célú támogatásról volt szó, a közös
piaccal összeegyeztethető szerkezetátalakítási támoga
tásnak tekinthető, mivel az iránymutatás valamennyi
követelményének eleget tesz.

A hosszú távú jövedelmezőség helyreállítása

támogatás mértékét olyan összegben kell korlátozni,
amely a vállalkozás továbbviteléhez szükséges abban a
hat hónapban, amelyre a támogatást nyújtották. A
Bizottság ebben az összefüggésben utal arra, hogy a
banki szindikátus vételi kötelezettségvállalása csak azokra
a CP-kre vonatkozott, amelyek a piacon nem keltek el. A
banki szindikátus tehát köteles volt megvenni azokat az
Ormond Quay által kibocsátott CP-ket, amelyeket a szin
dikátusban tömörült bankokon kívüli befektetőknek nem
lehetett eladni. Ez alapján a Bizottság arra a következte
tésre jut, hogy a likviditási keret rendelkezésre bocsátása
esetében a Sachsen LB ügyleteinek továbbviteléhez szük
séges minimumról volt szó.

(106) Ez a vizsgálat megerősíti egyrészt, hogy a szerkezetátala

(102) Mivel a CP futamideje nem haladhatta meg az egy

(107) A továbbiakban a vizsgálat igazolta, hogy az LBBW

hónapot, minden hónapban új CP-t bocsátottak ki.
2007 októberétől egyes befektetők (mindenekelőtt
[…(az állami szektorba tartozó bankok)]) azonban
ismét venni kezdtek a piacon forgalomba hozott, követ
kezésképpen a szindikátusi szerződéssel kapcsolatban
nem álló CP-t, így a szindikátusi szerződés elvesztette
eredeti célját.

A tisztességtelen versenytorzítás elkerülése
(103) Az iránymutatás 25. pontjának b) alpontja szerint egy

megmentési célú támogatást súlyos szociális probléma
is indokolhat, nem megengedhető azonban, hogy a
támogatás nemkívánatos hatásai begyűrűzzenek a többi
tagállamba. A szóban forgó intézkedést indokolhatják
szociális nehézségek, mert az intézkedés nélkül a Sachsen
LB-t rendezni kellett volna, ami az alkalmazottak
számának jelentős leépítésével járt volna. Az intézke
désnek nincsenek nemkívánatos hatásai a többi tagál
lamban, mivel a bank a szindikátusi szerződés pénzügyi
feltételei alapján nincs abban a helyzetben, hogy a piacon
agresszíven lépjen fel.

Az egyszeri támogatás elve
(104) Az egyszeri támogatás elve teljesült, mert a Sachsen LB-

nek eddig nem nyújtottak megmentési célú vagy szerke
zetátalakítási támogatást.

(35) Mivel a banki szindikátus havi alapon refinanszírozza a portfóliót, a
havi EURIBOR szolgál alapul.

kítás révén helyreáll a Sachsen LB hosszú távú jövedel
mezősége. A Bizottság véleménye szerint a Sachsen LB
LBBW részére történt eladása döntő jelentőséggel bír a
fellépett nehézségek megoldása, és a banknak az LBBWcsoporton belüli pozitív gazdasági fejlődése szempont
jából. Az LBBW a Sachsen LB új üzleti modelljét
Rajna–Pfalzban már eredményesen alkalmazni tudta.
Ezen túlmenően Németország utalt arra, hogy a Sachsen
Bank sajáttőkehozama el fogja érni a magángazdasági
szereplők sajáttőkehozamát.

hozzáfogott a bank szászországi üzleti területeinek
reorientációjához, és Szászországban annyiban feladta a
veszteséges üzleti területeket, hogy Szászországban már
nem folytatnak új strukturált befektetési üzleti tevékeny
séget.

(108) Az LBBW új üzleti modellje egyrészt azt mutatja, hogy a

korábbi Sachsen LB jövőbeni üzleti tevékenysége csök
kenni fog, és Szászországban és a környező régiókban
a vállalati és magánügyfelek ügyleteire fog koncentrá
lódni, míg a központi feladatokat az LBBW-be integ
rálják, és azokat az LBBW látja majd el. A Bizottság
véleménye szerint, amint az a megküldött dokumentu
mokból kiderül, a Sachsen LB vállalati és tehetős magán
ügyfelekre való fókuszálása működőképes üzleti modell.
Ezek az üzleti tevékenységek kiegészítik a takarékpénztári
modellt, amelynek fenntarthatóságát az LBBW BadenWürttembergben és Rajna–Pfalzban már tesztelhette. A
Bizottság megvizsgálta az alapul szolgáló piacfejlődési
előrejelzést, és valószerűnek találta; a Bizottság véleménye
szerint a becsült bevételek elérhetők. A fentebb bemuta
tott eredmények alapján a Sachsen Banknak képesnek
kell lennie arra, hogy saját erejéből megállja a helyét a
szászországi és a határokon átnyúló pénzügyi piacon.
Másrészt, amint a bank nehézségeit okozó konjunkturális
körülmények részletes bemutatásából kitűnik, feltétlenül
szükség van a tőkepiaci és saját kereskedelmi ügyletek
LBBW-be való átvitelére és a Sachsen LB Europe üzleti
tevékenységének a szerkezetátalakítási tervben előirány
zott csökkentésére, hogy a múlt hibái ne ismétlődhes
senek meg.
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(109) A teljesség kedvéért a Bizottság tudomásul veszi, hogy a

Sachsen LB szerkezetátalakítási tervében kitértek a
Sachsen LB mint önálló intézmény hosszú távú jövedel
mezőségének a bank eladása időpontjáig történő helyre
állítását célzó fenntartható megoldásra is, habár ez a
modell a Sachsen LB LBBW-be való betagozódása miatt
– amellyel biztosítani lehetett a Sachsen LB túlélését –
sosem öltött konkrét formát. A szerkezetátalakítási
tervből, amelyhez egy piaci tanulmányt is csatoltak, és
amely megalapozott piacfejlődési előrejelzéseken alapult,
egyértelműen kiderül, hogy a választott üzleti modell be
fog válni. Erre a fentebb felsorolt üzleti számokból lehet
következtetni, amelyek szerint még a legrosszabb forga
tókönyv (worst case) megvalósulása esetén is […] javulni
fognak a Sachsen LB bruttó bevételei és vállalati eredmé
nyei 2007 és 2012 között. A bruttó bevételek a vállalati
ügyfelekkel kapcsolatos ügyletek (Corporate Finance)
tekintetében […] millió EUR-ról […] millió EUR-ra növe
kednek, ami […] kumulált éves növekedési rátának felel
meg. Ez összesen […] növekedést jelent a szinergiák előtt
és […] növekedést a bevételszinergiák esetén. A […] a
szerkezetátalakítás költségeire vezethető vissza, és […]
millió EUR-ról […] millió EUR-ra csökken. A Bizottság
megvizsgálta a szerkezetátalakítási terv alapjául szolgáló
véleményeket is, és nem lát okot arra, hogy azok reális
voltát megkérdőjelezze.

7.2.2.3. A támogatás lehető legalacsonyabb szintre
történő korlátozása – Saját hozzájárulások
(110) A Bizottság arra vonatkozó kételyei, hogy a támogatás a

lehető legalacsonyabb szintre van-e korlátozva, tisztá
zódtak. A Bizottság véleménye szerint a támogatás a
lehető legalacsonyabb szintre van korlátozva, és az irány
mutatás előírásainak megfelelően saját eszközökkel
jelentős mértékben hozzájárul a szerkezetátalakításhoz,
azaz a szerkezetátalakítási költségek több mint 50 %-t
maga viseli.

(111) Erre a következtetésre a Bizottság az alábbi szempontok

figyelembevételével jutott.
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(114) Harmadrészt a Sachsen LB-nek likvid forrásokra volt

szüksége 17,5 milliárd EUR értékben különleges célú
gazdasági egysége finanszírozásához, amelyeket struktu
rált befektetésekbe invesztált. Habár itt alapjában véve
egy bank teljesen megszokott eljárásáról van szó
(amelyhez következésképpen nem kapcsolódtak szerke
zetátalakítási költségek), az ilyen refinanszírozásra már
nem képes Sachsen LB sajátos ügyében ez a helyzet
más megvilágítást kap (36).

(115) Kérdéses, hogy ez a refinanszírozás elfogadható-e saját

hozzájárulásként.

(116) A Bizottság úgy véli, hogy az LBBW és a többi tarto

mányi bank által elfogadott refinanszírozási feltételek
esetében üzleti feltételekről van szó, amelyeket hasonló
helyzetben egy piacgazdasági alapon eljáró befektető is
elfogadott volna, figyelemmel a Szászország által nyújtott
2,75 milliárd EUR értékű garanciára. Független magánbe
fektetők esetében egy ilyen refinanszírozásra a vásárló
bank saját forrásaiból vagy a többi beruházó bank által
piaci feltételek mellett nyújtott idegen finanszírozás útján
kellene, hogy sor kerüljön (lásd a 7.1.3. pontot). A garan
ciát figyelembe véve a refinanszírozási összegből 2,75
milliárd EUR egyértelműen nem támogatásmentes összeg,
ugyanakkor hivatkozni lehetne arra, hogy ez a teljes
másodlagos részletre hatással lehet, amelyet a vevő finan
szíroz (37). A szóban forgó intézkedés ettől még nem
válik állami támogatássá, pusztán állami támogatásban
részesül.

(117) Ezzel szemben a Bizottság nem osztja azt a vélekedést,

hogy egy ilyen forgatókönyv esetén a többi független,
piacgazdasági alapon eljáró bank által nyújtott finanszí
rozás a második elsődleges részlet tekintetében támoga
tást tartalmaz. Ebben az esetben a 8,54 milliárd EUR
értékű teljes másodlagos részlet a befektető bankokat
védené (mégpedig figyelmen kívül hagyva a garanciát,
amelyet Szászország nyújtott). A bankoknak az elsőd
leges részlet refinanszírozásának átvállalására vonatkozó
döntése azon a tényen nyugszik, hogy a teljes első részlet
védelmét élvezik. Ilyen körülmények között minden
támogatás az első részletre korlátozódna, így legalább a
második részletet piacgazdasági alapúnak, vagyis saját
hozzájárulásnak lehet tekinteni.

(112) Egyrészt a bankot támogatásmentes jogügylet keretében

új tulajdonos, az LBBW vette meg. Az LBBW viseli a
Super-SIV létrehozásával és a Sachsen LB integrálásával
kapcsolatos valamennyi költséget, amelyeket […] millió
EUR és […] millió EUR közé becsülnek.

(113) Másrészt az LBBW előre kifizetett 250 millió EUR vesz

teségkiegyenlítést. Továbbá az 1. portfólió tekintetében
átvállalta a veszteségek és a finanszírozási szükséglet
egy részét. Ezenkívül az LBBW vállalta, hogy bizonyos
aktívákat elad a Sachsen LB részére. Mivel jelenleg az
ezekből az eladásokból származó bevételeket nem lehet
pontosan számokban kifejezni, ezek nem tekinthetők
saját hozzájárulásnak.

(118) A Super-SIV refinanszírozása keretében a saját hozzájá

rulás következésképpen valamivel több mint 8,75
milliárd EUR.

(36) A likviditás bankok által történő rendelkezésre bocsátása volt a
tárgya annak a vizsgálati eljárásnak, amely a C 58/03. sz. Alstom
ügyben hozott bizottsági határozathoz (HL L 150., 2005.6.10.,
24. o., (216) preambulumbekezdés) vezetett. A C 54/2006. sz.
Bison Bial ügyben hozott 2007. szeptember 12-i bizottsági hatá
rozat (HL L 46., 2008.2.21., 41. o., (62) és azt követő preambu
lumbekezdések).
(37) A Bizottság azonban korábbi refinanszírozási esetekben elfogadta,
hogy egy kölcsön biztosítékkal nem fedezett részei saját hozzájáru
lásnak minősülhessenek. Lásd a C 10/06. sz. Cyprus Airways Public
Ltd. ügyben 2007. március 7-én hozott bizottsági határozatot (HL
L 49., 2008.2.22., 25. o., (139) preambulumbekezdés).
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(119) Végül le kell szögezni, hogy a szerkezetátalakítási költsé

gekből […] milliárd EUR […] milliárd EUR ([…]) saját
hozzájárulásként elfogadható. A Bizottság ezért arra a
következtetésre jut, hogy a saját hozzájárulás a szerkezet
átalakítási költségek összesen 51 %-át teszi ki, és ezzel
meghaladja az iránymutatásban előírt legalább 50 %-os
szintet.

7.2.2.4. A verseny túlzott torzításának elkerülése –
Kompenzációs intézkedések
(120) A Bizottság a vizsgálatot és a Németországgal folytatott

megbeszéléseket követően meg van győződve arról, hogy
elegendő intézkedést hoztak a támogatás versenyre
gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásainak a lehető legna
gyobb mértékű enyhítésére. A Bizottság véleménye
szerint a támogatások arányban állnak a támogatás által
okozott versenytorzító hatásokkal, amelyek lényegében a
Sachsen LB továbbműködtetésére vezethetők vissza, még
ha erre az LBBW részeként kerül is sor.

(121) A Sachsen LB tőkepiaci ügyleteit jelentősen csökken

tették. Ide tartozik különösen a Sachsen LB Europe
felszámolása, illetve értékesítése, ami nem szerepelt a
szerkezetátalakítási terv eredeti szándékai között. Az
LBBW eredetileg folytatni kívánta a dublini leányvállalat
üzleti tevékenységét, még ha kisebb mértékben is. A
Sachsen LB Europe, függetlenül attól, hogy az általa
kezelt portfóliók közül néhány a pénzügyi válság
folyamán veszteségesnek bizonyult, a strukturált pénz
ügyi befektetések megbízható szolgáltatója, és megfelelő
know-how-val rendelkezik. A Sachsen LB Europe tovább
bonyolíthatott volna üzleteket harmadik felekkel, és ezen
a módon jutalékbevételt hozhatott volna a Sachsen
LB/LBBW számára. A Sachsen LB Europe a 2007. nyári
fejleményekig a Sachsen LB-csoport fő nyereségforrása
volt. Ezenkívül a Sachsen LB Europe üzleti tevékenységei
voltak azok, amelyek a Sachsen LB versenymagatartása
nyomán keletkező torzulások folytán sérültek. A
Bizottság következésképpen hatékony kompenzációs
intézkedésnek tekinti a Sachsen LB Europe felszámolását,
illetve értékesítését.

(122) A Bizottság vélekedése szerint az East Merchant GmbH

leányvállalatban – amely a Sachsen LB strukturált pénz
ügyi piaci üzleti tevékenységében fontos szerepet játszott
– való részesedés értékesítése is hatékony kompenzációs
intézkedés. Az East Merchant a strukturált pénzügyi piaci
üzleti tevékenységek különböző területein, többek között
a fuvarozási és logisztikai lízingüzletben tevékenykedik. A
vállalkozás rendszeresen nagyon jó eredménnyel járult
hozzá a Sachsen LB nyereségéhez.

(123) Ugyanez vonatkozik a […] értékesítésére is. Mivel ezek a

társaságok […] koncentrálódnak, amint az fentebb emlí
tésre került, valójában nem hozhatók kapcsolatba másod
lagos piaci tevékenységekkel. Mivel e két leányvállalat
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értékesítése még az LBBW-nek a Sachsen LB részére
kidolgozott szerkezetátalakítási tervében sem szerepelt,
eladásuk kompenzációs intézkedésnek tekinthető.
(124) Németország és az LBBW kötelezettséget vállalt ezenkívül

arra, hogy a Sachsen Bank nem bonyolít aktívan sem
saját kereskedelmi ügyleteket, sem ingatlanügyleteket.

(125) Az itt leírt értékesítés olyan vállalkozásokat érint,

amelyek, a 2008. évi tervek szerint Sachsen LB-csoport
nyereségeinek mintegy […(> 25)] %-át termelnék meg.
Így olyan kompenzációs intézkedésről van itt szó,
amely mértékét és formáját tekintve is képes egy ilyen
átfogó támogatás torzító hatásait megfelelően korlá
tozni (38). Annál is inkább igaz ez, hogy a Sachsen LB
piaci jelenléte a magas támogatási összeg ellenére is
viszonylag kicsi, és az LBBW által hozott intézkedések
a pénzügyi piacok stabilizálódásához is hozzájárulnak.

(126) Ezenkívül a Bizottság elismeri, hogy a bank régi tulajdo

nosai és az ügyvezetés már nem vesz részt a Sachsen LB
üzleti tevékenységében, ami jelzésértékű az erkölcsi
kockázat elleni küzdelem tekintetében.

(127) A Bizottság összességében úgy véli, hogy a kompenzációs

intézkedések arányban állnak azokkal a versenytorzító
hatásokkal, amelyeket a Sachsen LB-nek nyújtott támo
gatás okozott.

(128) A Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell a fent neve

zett kompenzációs intézkedések végrehajtásának folyama
táról.
8. JAVASLAT

(129) A felsorolt okok alapján a Bizottság arra az eredményre

jut, hogy a szóban forgó két intézkedés – a likviditási
keret és a garancianyújtás – végrehajtása sértette az EKSzerződés 88. cikkének (3) bekezdését. A Bizottság
következtetése szerint azonban a likviditási keret esetében
megmentési célú támogatásról, a Sachsen LB részére
nyújtott garancia esetében pedig szerkezetátalakítási
támogatásról van szó, amelyek az EK-Szerződés
87. cikkének (3) bekezdése alapján a közös piaccal össze
egyeztethetőnek tekinthetők, amennyiben a vonatkozó
követelményeknek megfelelnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A likviditási keret és a garancia, amelyet értékesítése kapcsán a
Landesbank Sachsen Girozentrale (Sachsen LB) rendelkezésére
bocsátottak, az Európai Közösséget létrehozó szerződés
87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak
minősül, amely a 2. cikkben említett feltételek és kötelezettség
vállalások teljesülése esetén összeegyeztethető a közös piaccal.
(38) Vö. a C 58/03. sz. Alstom ügyben hozott bizottsági határozat, HL
L 150., 2005.6.10., 24. o., (201) preambulumbekezdésével.
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2. cikk
(1)
A Sachsen LB-re vonatkozó szerkezetátalakítási tervet,
amelyet Németország 2008 áprilisában megküldött a Bizott
ságnak, teljeskörűen végrehajtják.
(2)
A következő részesedések értékesítésre kerültek egy
harmadik, a Landesbank Baden-Württemberg csoportjától
(LBBW-csoport) független fél részére, illetve felszámolásra
kerültek:
a) A Sachsen LB Europe plc […]-ig értékesítésre vagy felszámo
lásra kerül. Az LBBW-csoport nem veszi át a Sachsen LB
Europe plc alkalmazottait, kivéve ha erre vonatkozó jogi
kötelezettsége van, és a Sachsen LB Europe plc jelenlegi
alkalmazottainak új munkaszerződést nem ajánl fel, és
ilyen szerződéseket nem köt. Ez a kötelezettségvállalás az e
határozat elfogadásától számított kétéves időtartamra érvé
nyes.
b) Az East Merchant GmbH-ban való részesedés […]-ig értéke
sítésre kerül.
c) A […] értékesítésre kerül.
(3)

2009.4.24.

kockázatra az alapvető üzleti területein meglévő ügyfeleinek
nyújtott szolgáltatásokat meghaladó saját kereskedelmi ügyle
teket. Ez a magatartási ígérvény 2011 végéig érvényes.
b) Németország biztosítja, hogy az LBBW által képviselt
Sachsen LB egyetlen szászországi fióktelepén sem bonyolít
aktívan önálló üzleti területként saját számlára és saját
kockázatra az alapvető üzleti területein meglévő ügyfeleinek
nyújtott szolgáltatásokat meghaladó nemzetközi ingatlanügy
leteket. Ez a magatartási ígérvény 2011 végéig érvényes.
(4)
Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és
kötelezettségek teljesülésének nyomon követése érdekében
Németország 2012-ig folyamatosan jelentéseket küld a szerke
zetátalakítási terv és e feltételek és kötelezettségvállalások végre
hajtásának folyamatáról.
3. cikk
E határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság a
címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 4-én.

A következő kötelezettségvállalások érvényesek:

a) Németország biztosítja, hogy az LBBW által képviselt
Sachsen LB egyetlen szászországi fióktelepén sem bonyolít
aktívan önálló üzleti területként saját számlára és saját

a Bizottság részéről
Neelie KROES

a Bizottság tagja

2009.4.24.
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2009. április 23.)
a
2003/467/EK
határozat
Olaszország
egyes
közigazgatási
régióinak
hivatalosan
szarvasmarhatuberkulózis-mentessé, szarvasmarhabrucellózis-mentessé és a szarvasmarhák
enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása, Lengyelország egyes közigazgatási régióinak
hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása, valamint
Lengyelország és Szlovénia hivatalosan szarvasmarhatuberkulózis-mentessé nyilvánítása
tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2009) 2972. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/342/EK)
kében, hogy e teljes régiókat hivatalosan Olaszország
szarvasmarha-brucellózis mentes régiókká lehessen nyil
vánítani.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli
kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló,
1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak A. melléklete I.4. pontjára, II.7. pontjára és D.
melléklete I.E. pontjára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 64/432/EGK irányelv előírja, hogy egy tagállamot vagy
annak egy részét a szarvasmarha-állomány tekintetében
akkor lehet hivatalosan szarvasmarhatuberkulózismentessé, szarvasmarhabrucellózis-mentessé és a szarvas
marhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítani, ha
megfelel az említett irányelvben meghatározott bizonyos
feltételeknek.
Az egyes tagállamok, vagy a tagállamok egyes régiói
szarvasmarha-állományainak hivatalosan tuberkulózis
mentes, brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus
leukózisától mentes státusa megállapításáról szóló,
2003. június 23-i 2003/467/EK bizottsági határozat (2)
tartalmazza a hivatalosan tuberkulózis-, brucellózis- és
szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes tagállami
régiók felsorolását.
Olaszország olyan dokumentációt nyújtott be a Bizott
ságnak, amely igazolja, hogy a Szardínia régióban talál
ható Oristano megye megfelel a 64/432/EGK irányelvben
előírt, vonatkozó feltételeknek, annak érdekében, hogy e
megyét hivatalosan Olaszország szarvasmarha-tuberkuló
zistól mentes régiójának lehessen nyilvánítani.
Olaszország olyan dokumentációt nyújtott be a Bizott
ságnak, amely igazolja, hogy a Marche régióban található
összes megye és a Piemont régióban található utolsó, a
2003/467/EK határozat II. melléklete 2. fejezetében még
nem szereplő Cueno megye megfelel a 64/432/EGK
irányelvben előírt, vonatkozó feltételeknek, annak érde

(1) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.
(2) HL L 156., 2003.6.25., 74. o.

(5)

Olaszország továbbá olyan dokumentációt nyújtott be a
Bizottságnak, amely igazolja, hogy a Szardínia régióban
található összes megye megfelel a 64/432/EGK irány
elvben előírt megfelelő feltételeknek, annak érdekében,
hogy e régiót hivatalosan Olaszország szarvasmarhák
enzootikus leukózisától mentes régiójává lehessen nyilvá
nítani.

(6)

Az Olaszország által benyújtott dokumentáció értékelését
követően az érintett megyét és régiókat hivatalosan szar
vasmarha-tuberkulózistól,
szarvasmarha-brucellózistól,
illetve a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes
régiókká kell nyilvánítani.

(7)

Lengyelország olyan dokumentációt nyújtott be a Bizott
ságnak, amely igazolja, hogy az ország egész területe
megfelel a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő felté
teleknek, annak érdekében, hogy a szóban forgó tagál
lamot
hivatalosan
szarvasmarha-tuberkulózistól
mentesnek lehessen nyilvánítani.

(8)

Lengyelország továbbá olyan dokumentációt nyújtott be
a Bizottságnak, amely igazolja, hogy a Podlaski és
Pomorski vajdaságon (azaz felsőbb szintű közigazgatási
egységen) belül tizenegy közigazgatási terület (powiaty)
megfelel a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő felté
teleknek, annak érdekében, hogy Lengyelország e terüle
teit a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan
mentes régióivá lehessen nyilvánítani.

(9)

A Lengyelország által benyújtott dokumentáció értéke
lését követően Lengyelország egész területét hivatalosan
szarvasmarha-tuberkulózistól mentesnek, az említett köz
igazgatási területeket (powiaty) pedig hivatalosan a
szóban forgó tagállam szarvasmarhák enzootikus leukó
zisától mentes régióivá kell nyilvánítani.

(10)

Szlovénia olyan dokumentációt nyújtott be a Bizott
ságnak, amely igazolja, hogy az ország egész területe
megfelel a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő felté
teleknek annak érdekében, hogy a szóban forgó tagál
lamot
hivatalosan
szarvasmarha-tuberkulózistól
mentesnek lehessen nyilvánítani.
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A Szlovénia által benyújtott dokumentáció értékelését
követően Szlovénia egész területét hivatalosan szarvas
marha-tuberkulózistól mentes tagállamnak kell nyilvání
tani.

2009.4.24.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2003/467/EK határozat I., II. és III. melléklete e határozat
mellékletével összhangban módosul.
2. cikk

(12)

A 2003/467/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.

(13)

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

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

2009.4.24.
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MELLÉKLET
A 2003/467/EK határozat I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„I. MELLÉKLET
1. FEJEZET
Hivatalosan tuberkulózismentes tagállamok

ISO-kód

Tagállam

BE

Belgium

CZ

Cseh Köztársaság

DK

Dánia

DE

Németország

FR

Franciaország

LU

Luxemburg

NL

Hollandia

AT

Ausztria

PL

Lengyelország

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

FI

Finnország

SE

Svédország

2. FEJEZET
A tagállamok hivatalosan tuberkulózismentes régiói
Olaszországban:
— Abruzzo régió: Pescara megye,
— Emilia-Romagna régió,
— Friuli-Venezia Giulia régió,
— Lombardia régió: Bergamo, Como, Lecco és Sondrio megye,
— Marche régió: Ascoli Piceno megye,
— Piemonte régió: Novara, Verbania és Vercelli megye,
— Szardínia régió: Oristano megye,
— Toscana régió: Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena megye,
— Trentino-Alto Adige régió: Bolzano és Trento megye,
— Veneto régió.”
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2. A II. melléklet 2. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:
„2. FEJEZET
A tagállamok hivatalosan brucellózismentes régiói
Olaszországban:
— Abruzzo régió: Pescara megye,
— Emilia-Romagna régió: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia és Rimini
megye,
— Friuli-Venezia Giulia régió,
— Lazio régió: Rieti megye
— Liguria régió: Imperia és Savona megye,
— Lombardia régió: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milánó, Pavia, Sondrio és Varese
megye,
— Marche régió
— Piemonte régió
— Puglia régió: Brindisi megye
— Szardínia régió: Cagliari, Nuoro, Oristano és Sassari megye.
— Toscana régió,
— Trentino-Alto Adige régió: Bolzano és Trento megye,
— Umbria régió: Perugia és Terni megye,
— Veneto régió.
Portugáliában:
— Az Azori-szigetek autonóm régiója: Pico-, Graciosa-, Flores- és Corvo-sziget.
Az Egyesült Királyságban:
— Nagy-Britannia: Anglia, Skócia, Wales.”

3. A III. melléklet 2. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:
„2. FEJEZET
A tagállamok szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régiói
Olaszországban:
— Abruzzo régió: Pescara megye,
— Emilia-Romagna régió: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia és Rimini
megye,
— Friuli-Venezia Giulia régió,
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— Lazio régió: Frosinone és Rieti megye,
— Liguria régió: Imperia és Savona megye,
— Lombardia régió: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milánó, Pavia, Sondrio és Varese
megye,
— Marche régió: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata és Pesaro megye,
— Molise régió,
— Piemonte régió: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania és Vercelli megye,
— Szardínia régió,
— Toscana régió: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato és Siena megye,
— Trentino-Alto Adige régió: Bolzano és Trento megye,
— Umbria régió: Perugia és Terni megye,
— Val d’Aosta régió: Aosta megye,
— Veneto régió.
Lengyelországban:
— Alsó-sziléziai vajdaság
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych,
wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Lublini vajdaság
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski,
kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski,
radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Kujávia-pomerániai vajdaság
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Łódzi vajdaság
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabia
nicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski,
sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski,
zgierski.

— Kis-lengyelországi vajdaság
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszo
wicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

L 104/55

L 104/56
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— Mazóviai vajdaság
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni,
zwoleński, żyrardowski.

— Opolei vajdaság
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Kárpátaljai vajdaság

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

— Podlaski vajdaság

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski,
suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Pomorski vajdaság

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

— Sziléziai vajdaság

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kato
wice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński,
raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice,
tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Świętokrzyski vajdaság

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Warmiai-mazúri vajdaság

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Nagy-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński. ”
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MEGÁLLAPODÁSOK

TANÁCS
INFORMÁCIÓK AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS TAGÁLLAMAI,
MÁSRÉSZRŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓAN
Az Albán Köztársaság kormánya és az Európai Közösségek 2006. november 9-én, illetve
2009. február 26-án kölcsönösen értesítették egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások
befejeződéséről (1).
A megállapodás – annak 135. cikkével összhangban – 2009. április 1-jén hatályba lépett.

(1) HL L 107., 2009.4.28., 166. o.
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HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó
követelmények megállapításáról szóló, 2009. január 16-i 29/2009/EK bizottsági rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 13., 2009. január 17.)
1. A 11. oldalon, az I. melléklet A. részének első bekezdésében:
a következő szövegrész:

„Az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában …”

helyesen:

„Az 1. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében …”;

2. A 11. oldalon, az I. melléklet B. részének első bekezdésében:
a következő szövegrész:

„Az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában …”

helyesen:

„Az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében …”.

2009.4.24.

Tartalom (folytatás)
Bizottság

2009/341/EK:
★

A Bizottság határozata (2008. június 4.) a Németország által a Sachsen LB részére nyújtott
állami támogatásról C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) (az értesítés a C(2008) 2269. számú dokumentummal történt) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2009/342/EK:
★

A Bizottság határozata (2009. április 23.) a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási régióinak hivatalosan szarvasmarhatuberkulózis-mentessé, szarvasmarhabrucellózismentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása, Lengyelország
egyes közigazgatási régióinak hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé
nyilvánítása, valamint Lengyelország és Szlovénia hivatalosan szarvasmarhatuberkulózismentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 2972. számú
dokumentummal történt) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

★

Információk az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének időpontjára vonatkozóan

57

Helyesbítések
★ Helyesbítés az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó

követelmények megállapításáról szóló, 2009. január 16-i 29/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 13.,
2009.1.17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) EGT-vonatkozású szöveg
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2009-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 000 EUR/év (*)

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

100 EUR/hó (*)

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves CD-ROM

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

700 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

70 EUR/hó

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

400 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

40 EUR/hó

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi CD-ROM (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

500 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, CD-ROM, heti 2 kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

360 EUR/év
(= 30 EUR/hó)

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

(*) Számonkénti értékesítés:

32 oldalig:
33 és 64 oldal között:
64 oldal felett:

50 EUR/év

6 EUR
12 EUR
egyedileg meghatározott ár

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű CD-ROM-on.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.

Értékesítés és előfizetés
A Kiadóhivatal gondozásában megjelent, térítés ellenében kapható kiadványok a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhetők be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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