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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS 167/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. február 21.)
a többek között a Koreai Köztársaságból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára
alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

A kérelem a dömpingnek az exportáló gyártó, vagyis a
Honam Petrochemicals Corp.-ból és a KP Chemical
Corp.-ból álló KP Chemical Group (a továbbiakban: KP
Chemical Group) tekintetében történő kivizsgálására,
valamint a károkozás egyes szempontjainak vizsgálatára
korlátozódott.

(4)

A kérelmező prima facie bizonyítékot szolgáltatott arról,
hogy a KP Chemical Group tekintetében a jelenlegi káros
dömping ellensúlyozásához a továbbiakban már nem
elegendő a jelenlegi mértékű, vagyis 0 %-os intézkedés
fenntartása.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde
lemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi
rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen
annak 11. cikke (3) és (6) bekezdéseire,

tekintettel az Európai Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal
folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

3. A részleges időközi felülvizsgálat megindítása
(5)

mivel:

A. ELJÁRÁS
1. Hatályos intézkedések
(1)

A jelenleg hatályos intézkedés a 192/2007/EK tanácsi
rendelettel (2) a többek között a Koreai Köztársaságból
(a továbbiakban: Dél-Korea) származó egyes polietiléntereftalátok behozatalára vonatkozó végleges dömping
ellenes vám kivetéséről. Azon koreai vállalatok esetében,
melyekre egyéni vámot állapítottak meg, a hatályos
vámok mértéke nulla. A maradványvám mértéke 148,3
EUR/tonna.

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték
áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megin
dításához, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában
kihirdetett értesítéssel (3) bejelentette, hogy az alapren
delet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi
felülvizsgálatot indít, mely a KP Chemical Groupot érintő
dömping kivizsgálására, valamint a károkozás egyes
szempontjainak vizsgálatára korlátozódik.

4. Érintett termék és hasonló termék
(6)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a jelenleg a
3907 60 20 KN-kód alá besorolt, a Dél-Koreából szár
mazó, az ISO 1628-5 szabvány szerinti, 78 ml/g vagy
magasabb viszkozitási együtthatóval rendelkező polie
tilén-tereftalát (a továbbiakban: érintett termék).

(7)

A koreai belföldi piacon értékesített, illetve az Unióba
exportált érintett termékek alapvető fizikai, műszaki és
kémiai tulajdonságai és felhasználása megegyezik, ezért
az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében
hasonló terméknek minősülnek.

2. Felülvizsgálati kérelem
(2)

Az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti rész
leges időközi felülvizsgálatra irányuló kérelmet a hét
uniós gyártót képviselő Polyethylene Terephthalate (PET)
Committee of PlasticsEurope (a továbbiakban: kérelmező)
nyújtotta be.

(1) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
(2) HL L 59., 2007.2.27., 1. o.

(3) HL C 47., 2010.2.25., 24. o.
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kedelmi forgalomban elegendő értékesítés történt, a
rendes értéket a nyereséges értékesítések tényleges
belföldi ára alapján határozták meg.

5. Az érintett felek
(8)

(9)

A Bizottság hivatalosan értesítette az exportáló gyártót,
az exportáló ország képviselőit, az uniós gyártókat és a
kérelmezőt a részleges időközi felülvizsgálat megindítá
sáról. A Bizottság lehetőséget biztosított az érdekelt felek
számára, hogy írásban kifejtsék álláspontjukat, és
meghallgatást kérjenek a vizsgálat megindításáról szóló
értesítésben meghatározott határidőn belül. A meghall
gatást minden érdekelt fél számára lehetővé tették,
amennyiben azt kérelmezte, illetve ismertette a meghall
gatást indokló különleges okokat.

A Bizottság az exportáló gyártónak és az uniós gazdasági
ágazatnak kérdőíveket küldött, melyekre a válaszokat az
e célra megállapított határidőn belül megkapta. A
Bizottság összegyűjtötte, és ellenőrizte az összes szük
ségesnek tartott információt. A Bizottság ellenőrző láto
gatásokat tett a következő vállalatok telephelyein: KP
Chemical Corp., Dél-Korea; Honam Petrochemicals
Corp, Dél-Korea; Novapet SA, Spanyolország; Equipoly
mers Srl, Olaszország; UAB Orion Global PET (Indo
rama), Litvánia; UAB Indorama Polymers Europe,
Litvánia; UAB Neo Group, Litvánia; La Seda de Barcelona,
S.A., Spanyolország, valamint M&G Polimeri Italia SpA,
Olaszország.

2011.2.24.

Exportár
(13)

Mivel az érintett terméket közvetlenül egy független
uniós vevő részére exportálták, az exportárat az alapren
delet 2. cikke (8) bekezdésének megfelelően határozták
meg, azaz a ténylegesen fizetett vagy fizetendő exportár
alapján.

Összehasonlítás
(14)

A rendes értéket és az exportárat gyártelepi (ex-works)
alapon hasonlították össze egymással.

(15)

A rendes érték és az exportár közötti tisztességes össze
hasonlítás érdekében az alaprendelet 2. cikkének (10)
bekezdése értelmében kiigazítások formájában figyelembe
vették azokat a különbségeket, melyek az árakat és az
árak összehasonlíthatóságát befolyásolták. Amennyiben
azokat ésszerűnek, pontosnak és ellenőrzött bizonyíté
kokkal alátámasztottnak találták, a szállítási, fuvarozási
és biztosítási költségek, bankköltségek, csomagolási költ
ségek és hitelköltségek tekintetében a különbségeket
kiigazították.

6. A felülvizsgálati időszak
(10)

A dömping vizsgálatára a 2009. január 1. és 2009.
december 31. közötti időszakban (a továbbiakban: felül
vizsgálati időszak) került sor.

Dömpingkülönbözet
(16)

Az alaprendelet 2. cikkének (11) és (12) bekezdése
alapján a dömpingkülönbözetet a súlyozott átlaggal
számított rendes érték és a súlyozott átlaggal számított
exportár közötti összehasonlítás alapján állapították meg.

(17)

Mivel az így kiszámított dömpingkülönbözet a nettó,
uniós határparitáson számított, vámfizetés nélküli ár
százalékában kifejezve kevesebb mint 2 %, minimálisnak
tekinthető az alaprendelet 9. cikke (3) bekezdésének
megfelelően.

B. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI
Rendes érték
(11)

(12)

A rendes érték meghatározását illetően a Bizottság
először megállapította, hogy a KP Chemical Groupnak
az érintett termékre vonatkozó teljes belföldi értékesítései
az Unióba irányuló teljes exportértékesítéseivel összeha
sonlítva reprezentatívak voltak-e. Az alaprendelet 2. cikke
(2) bekezdésének megfelelően a belföldi értékesítést akkor
tekintik reprezentatívnak, ha a teljes belföldi értékesítés
volumene az Unióba irányuló exportértékesítés összvolu
menének legalább 5 %-át teszi ki. A Bizottság megálla
pította, hogy a homogénnek tekintett és különböző
termékaltípusokba nem sorolt érintett terméket a KP
Chemical Group összességében reprezentatív mennyi
ségekben értékesítette belföldön.

Azt is megvizsgálták, hogy az érintett termék reprezen
tatív mennyiségekben történő belföldi értékesítései a
rendes kereskedelmi forgalomban történtnek tekint
hetők-e – ehhez megállapították a belföldi piacon
független vásárlók részére történt nyereséges értékesítések
arányát. Mivel megállapították, hogy a rendes keres

C. A KÖRÜLMÉNYEK TARTÓS JELLEGE
(18)

A 192/2007/EK rendeletet eredményező korábbi időközi
felülvizsgálathoz hasonlóan a jelenlegi időközi felülvizs
gálat is minimális dömpingkülönbözetet állapított meg a
KP Chemical Group esetében.

(19)

Semmi nem utalt arra, hogy a minimális dömpingkülön
bözet ne lenne tartós, mivel a KP Chemical Group
esetében megállapították, hogy igen magas (közel
100 %-os) kapacitáskihasználási aránnyal működik. Ezen
kívül a KP Chemical Group nem tervezi gyártási kapaci
tásának növelését Dél-Koreában. Sőt, a KP Chemical
Group az Unión belül egy termelőüzemet vásárolt, és
valószínűleg csökkenti majd a Dél-Koreából történő
exportját.

2011.2.24.
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Ennélfogva tartósnak tekinthetőek azok a körülmények,
melyek alapján e vizsgálat során kiszámították a
dömpingkülönbözetet.
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F. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
(23)

Ezt a felülvizsgálatot ezért a 192/2007/EK rendelet
módosítása nélkül meg kell szüntetni,

D. A FELÜLVIZSGÁLAT MEGSZÜNTETÉSE
(21)

A fenti megállapítások alapján a jelenlegi felülvizsgálatot
meg kell szüntetni a KP Chemical Groupra alkalmazandó
vám mértékének módosítása nélkül. Mindezek figyelem
bevételével a károkozás szempontjait szükségtelen
megvizsgálni.
E. KÖZZÉTÉTEL

(22)

Az érdekeltek tájékoztatást kaptak azokról az alapvető
tényekről és szempontokról, melyek alapján a Bizottság
le kívánja zárni ezt a részleges időközi felülvizsgálatot.
Az érdekelt felek lehetőséget kaptak észrevételeik megté
telére. Az uniós gazdasági ágazat részéről érkeztek észre
vételek, melyek azonban nem voltak olyan jellegűek,
hogy indokolttá tették volna a fenti következtetések
módosítását.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A többek között a Koreai Köztársaságból származó egyes poli
etilén-tereftalátok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes
intézkedések részleges időközi felülvizsgálata a hatályban lévő
intézkedések módosítása nélkül megszűnik.

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

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

Kelt Brüsszelben, 2011. február 21-én.
a Tanács részéről
az elnök
MARTONYI J.
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A BIZOTTSÁG 168/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
a 107/2010/EU rendeletnek a Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) takarmány-adalékanyagnak
maduramicin-ammóniumot,
monenzin-nátriumot,
narazint
vagy
robenidin-hidrokloridot
tartalmazó takarmányokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

robenidin-hidroklorid kokcidiosztatikumot tartalmazó
brojlercsirke-takarmányokban is fel lehessen használni.
Az engedély jogosultja benyújtotta a kérelme alátámasz
tása szempontjából fontos adatokat.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke
(3) bekezdésére,

(5)

A Hatóság 2010. október 7-i véleményében (3) megálla
pította, hogy a Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) adalék
anyag használata összeegyeztethető a maduramicinammóniuméval, a monenzin-nátriuméval, a narazinéval
és a robenidin-hidrokloridéval.

(6)

Az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek
teljesülnek.

(7)

A 107/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(8)

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

mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről
és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet lehetővé teszi, hogy az
adalékanyagok engedélyét az engedély jogosultjának kéré
sére és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továb
biakban: Hatóság) véleményét követően módosítsák.

(3)

A 107/2010/EU bizottsági rendelet (2) a Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737) mikroorganizmus-készítmény brojler
csirkék takarmány-adalékanyagaként való alkalmazását tíz
évre engedélyezte.

(4)

Az engedély jogosultja kérelmet nyújtott be a Bacillus
subtilis (ATCC PTA-6737) adalékanyag engedélyének
módosítására, hogy az adalékanyagot a maduramicinammónium,
monenzin-nátrium,
narazin
vagy

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 107/2010/EU rendelet mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.
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, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) HL L 36., 2010.2.9., 1. o.

(3) EFSA Journal 2010; 8(10): 1863. o.

2011.2.24.

MELLÉKLET

Az adalékanyag
azonosító száma

Az engedély
jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
Állatfaj
módszer
vagy -kategória

Maximális
életkor

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom
Egyéb rendelkezések

Az engedély
lejárta

HU

CFU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók
4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus
subtilis
ATCC PTA-6737

Az adalékanyag összetétele:

Brojlercsirke

—

legalább 1 × 1010 CFU/g adalék
anyagot tartalmazó Bacillus subtilis
ATCC PTA-6737 készítmény
A hatóanyag jellemzése:

Analitikai módszerek (1)
Számlálás: hőkezelést követően
triprontartalmú szójaagart alkal
mazó
lemezes
számlálásos
módszer.
Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE) módszerrel.

—

1. Az adalékanyag és az
előkeverék
használati
utasításában
fel
kell
tüntetni a tárolási hőmér
sékletet, az eltarthatósági
időtartamot és a pelletá
lási stabilitást.
2. Felhasználható a követ
kező megengedett kokci
diosztatikumokat tartal
mazó
takarmányban:
diklazuril,
dekokinát,
szalinomicin-nátrium,
narazin/nikarbazin, laza
locid-A-nátrium, madura
micin-ammónium,
monenzin-nátrium,
narazin, vagy robenidinhidroklorid.

2020.3.1.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737
spórák

1 × 107

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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A BIZOTTSÁG 169/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
a diklazuril gyöngytyúkok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről
(az engedély jogosultja a Janssen Pharmaceutica N.V.)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(5)

A diklazuril gyöngytyúkok esetében történő engedélye
zése iránti kérelem alátámasztására új adatokat nyújtottak
be. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a további
akban: Hatóság) 2010. október 5-i véleményében (5)
megállapította, hogy a javasolt használati feltételek
mellett a diklazuril nincs káros hatással sem az állati és
emberi egészségére, sem a környezetre, ugyanakkor ez az
adalékanyag hatékonyan szolgálja a gyöngytyúkok kokci
diózisa elleni védekezést. A Hatóság úgy véli, hogy a
forgalomba hozatalt követő nyomon követésnek külön
leges követelményeket kell támasztania a bakteriális
és/vagy az Eimeria spp rezisztencia esetleges kialakulá
sának ellenőrzése érdekében. Emellett a Hatóság az
1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referen
cialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő
takarmány-adalékanyag vizsgálati módszeréről szóló
jelentést is ellenőrizte.

(6)

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

(7)

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

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről
és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban
kérelmet nyújtottak be a diklazuril engedélyezésére
vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és
dokumentumokat.
A kérelem a „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztati
kumok” adalékanyag-kategóriába sorolandó diklazuril
gyöngytyúkok új takarmány-adalékanyagaként való enge
délyezésére vonatkozik.

(3)

A legfeljebb 16 hetes, tojástermelésre nevelt csirkék és a
legfeljebb 12 hetes pulykák esetében a 2430/1999/EK
bizottsági rendelet (2) a 70/524/EGK tanácsi irány
elvnek (3) megfelelően tíz évre engedélyezte a diklazuril
takarmány-adalékanyagként
való
használatát.
Az
1118/2010/EU bizottsági rendelet (4) a diklazuril brojler
csirkék takarmány-adalékanyagaként történő felhaszná
lását tíz évre engedélyezte.

(4)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a „kokcidiosztatikumok és hisz
tomonosztatikumok” adalékanyag-kategóriába tartozó készít
mény takarmány-adalékanyagként való használata a mellék
letben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
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, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

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

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

268.,
296.,
270.,
317.,

2003.10.18., 29. o.
1999.11.17., 3. o.
1970.12.14., 1. o.
2010.12.3., 5. o.

(5) EFSA Journal 2010; 8(10): 1866. o.
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MELLÉKLET

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag
(kereskedelmi
név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj
vagy -kategória

Maximális
életkor

Gyöngytyúk

—

Legnagyobb
Legkisebb
megengedhető megengedhető
tartalom
tartalom
mg hatóanyag/kg a 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Maradékanyaghatárérték
(MRL) az adott
állati eredetű
élelmiszerben

HU

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok
5 1 771

Janssen
Pharmaceutica
N.V.

Diklazuril
0,5 g/100 g
(Clinacox
0,5 %)

Az adalékanyag összetétele
Diklazuril: 0,50 g/100 g
Proteinszegény szójaliszt:
99,25 g/100 g
Polyvidone K 30: 0,20 g/100 g
Nátrium-hidroxid: 0,05 g/100 g

Analitikai módszer (1)
A diklazuril meghatározása a takarmányban:
Fordított fázisú, nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) 280 nm-en végzett UVdetektálással. (152/2009/EK rendelet)
A diklazuril meghatározása baromfiszöve
tekben: HPLC hármas kvadrupól tömegspektro
méterrel
(MS/MS)
összekapcsolva,
egy
prekurzor ion és két termék ion alkalmazásával.

1

1. Az adalékanyag
előkeverék
formájában
keverendő bele
a keveréktakar
mányba.
2. A
diklazurilt
tilos
egyéb
kokcidiosztati
kumokkal
keverni.
3. Biztonsági
okokból:
az
anyag
kezelé
sekor
védő
maszk,
védő
szemüveg
és
kesztyű viselése
kötelező.
4. Az
engedély
jogosultjának
forgalomba
hozatalt követő
felügyeleti prog
ramot
kell
végrehajtania a
bakteriális
és
Eimeria
spp
rezisztenciával
kapcsolatban.

2021.
16.

március

1 500
μg
diklazuril/kg
nedves máj
1 000
μg
diklazuril/kg
nedves vese
500 μg dikla
zuril/kg
nedves izom
500 μg dikla
zuril/kg
nedves
bőr/zsír

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A hatóanyag jellemzése
Diklazuril, C17H9Cl3N4O2,
(±)-4-klórfenil[2,6-diklór-4(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2il)fenil]acetonitril,
CAS-szám: 101831-37-2
Rokon szennyező anyagok:
Bomlástermék (R064318): ≤ 0,1 %
Egyéb rokon szennyező anyagok (T001434,
R066891, R068610, R070156, R070016):
≤ 0,5 % egyenként
Összes szennyező anyag: ≤ 1,5 %

1

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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A BIZOTTSÁG 170/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény (elválasztott) malacok takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Prosol SpA) és az
1200/2005/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a további
akban: hatóság) 2010. október 6-i véleményében (7)
arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási
feltételek mellett a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre,
sem a környezetre, és használatával javulhat a célfajok
tenyésztéstechnikai teljesítménye. A hatóság szerint nem
szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi
nyomonkövetési előírásokat. A hatóság ellenőrizte
továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közös
ségi referencialaboratórium által benyújtott, a takar
mányban lévő takarmány-adalékanyag vizsgálatára vonat
kozó analitikai módszerről szóló jelentést is.

(6)

A Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény vizs
gálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet
5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek.
Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény haszná
latát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint
engedélyezni kell.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről
és eljárásairól. Az említett rendelet 10. cikke előírja a
70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett
adalékanyagok újraértékelését.

(1)

(2)

(3)

(7)

A rendelet szerinti új engedély megadása következtében
az 1200/2005/EK rendeletben szereplő, a Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885 készítményre vonatkozó bejegy
zést el kell hagyni.

(8)

A Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény takar
mány-adalékanyagként történő használatát továbbá kocák
esetében a 896/2009/EK bizottsági rendelet (5), tejelő
tehenek és lovak esetében az 1119/2010/EU bizottsági
rendelet (6) engedélyezte – az 1831/2003/EK rendelettel
összhangban – tíz évre.

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem
biztonsági okokból kerül sor, helyénvaló átmeneti
időszakot engedélyezni a készítményt tartalmazó előke
verékek és összetett takarmányok meglévő készleteinek
felhasználására.

(9)

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

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének
megfelelően és a rendelet 7. cikkével összefüggésben a
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény (elvá
lasztott) malacok takarmány-adalékanyagaként való újra
értékelésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be, kérel
mezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben
alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják. A kére
lemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikke (3)
bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

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

A Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény takar
mány-adalékanyagként történő használatát elválasztott
malacok esetében az 1200/2005/EK bizottsági
rendelet (3), hízómarhák esetében a 492/2006/EK bizott
sági rendelet (4) engedélyezte – a 70/524/EGK irányelvvel
összhangban – határozatlan időre. Az adalékanyagot ezt
követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1)
bekezdése b) pontjának megfelelően – mint meglévő
terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi
nyilvántartásába.

HL
HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L
L

268., 2003.10.18., 29. o.
270., 1970.12.14., 1. o.
195., 2005.7.27., 6. o.
89., 2006.3.28., 6. o.
256., 2009.9.29., 6. o.
317., 2010.12.3., 9. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalma
zott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflórastabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takar
mány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben
meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
(7) EFSA Journal 2010; 8(10):1864.

2011.2.24.
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2. cikk
Az 1200/2005/EK rendelet II. mellékletének E 1710 EKsorszámú bejegyzését – adalékanyag: Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885 – el kell hagyni.

L 49/9

összetett takarmányok továbbra is forgalomba hozhatók és
felhasználhatók a meglévő készletek kimerüléséig.

3. cikk

4. cikk

A 70/524/EGK irányelv szerint címkézett, a Saccharomyces cere
visiae MUCL 39885 adalékanyagot tartalmazó előkeverékek és

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir
detését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET

Az adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Legkisebb
tartalom
Felső korhatár

Legnagyobb
tartalom
További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az
előkeverék
használati
utasításában
fel
kell
tüntetni a tárolási hőmér
sékletet, az eltarthatósági
időtartamot és a pelletá
lási stabilitást.

2021. március 16.

HU

CFU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók
4b1710

Prosol S.p.A

Saccharomyces
cerevisiae
MUCL 39885

Az adalékanyag összetétele
109

Legalább 1 ×
CFU/g adalék
anyag-tartalommal
rendelkező
Saccharomyces
cerevisiae
MUCL
39885 készítmény

Malacok
(elválasztott)

A hatóanyag jellemzése
MUCL

Analitikai módszerek (1)
Számlálás: glükóz élesztőkivonatklóramfenikol-agart
alkalmazó
lemezöntéses módszer
Azonosítás: polimeráz láncreakció
(PCR) módszer

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

—

2. Biztonsági okokból keze
léskor védőszemüveg és
kesztyű viselése kötelező.
3. Max. 35 kg testsúlyú
malacok (elválasztott).

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Saccharomyces
cerevisiae
39885 életképes sejtjei

3 × 109

2011.2.24.

2011.2.24.
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A BIZOTTSÁG 171/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
az Aspergillus oryzae DSM 14223 által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) baromfik és disznófélék
takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja a
DSM Nutritional Products Sp. z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.) és a
255/2005/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

– a rendelet 7. cikkének megfelelően – a jogszabályban
korábban nem szabályozott baromfik és disznófélék
esetében történő új felhasználása iránt, azt kérelmezve,
hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott
adalékanyagok” kategóriába sorolják. A kérelemhez
csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikke (3) bekez
désében előírt adatokat és dokumentumokat.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,

(5)

A kérelem alátámasztására új adatokat nyújtottak be. Az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban:
hatóság) 2010. október 6-i véleményében (5) arra a
következtetésre jutott, hogy a javasolt felhasználási felté
telek mellett az Aspergillus oryzae DSM 14223 által
termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) nincs káros hatással sem
az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és
használata fokozhatja a foszfor emészthetőségét. A
hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba
hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A
hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel
létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyúj
tott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag vizs
gálatára vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést
is.

(6)

Az Aspergillus oryzae DSM 14223 által termelt 6-fitáz (EC
3.1.3.26) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK
rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek telje
sülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény
használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak
szerint engedélyezni kell.

(7)

A rendelet szerinti új engedély megadása következtében a
255/2005/EK rendeletben szereplő, az Aspergillus oryzae
DSM 14223 által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) készít
ményre vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

(8)

Az egyértelműség érdekében az 1500/2007/EK rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Mivel az engedélyezési feltételek módosítására nem
biztonsági okokból kerül sor, helyénvaló átmeneti
időszakot engedélyezni az előkeverékek és összetett
takarmányok meglévő készleteinek felhasználására.

mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezé
séről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről
és eljárásairól. Az említett rendelet 10. cikke előírja a
70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett
adalékanyagok újraértékelését.

(2)

Az Aspergillus oryzae DSM 14223 által termelt 6-fitáz (EC
3.1.3.26) takarmány-adalékanyagként történő használatát
a brojlercsirkék, a tojótyúkok, a hízópulykák, a malacok,
a hízósertések és a kocák esetében a 255/2005/EK bizott
sági rendelet (3) engedélyezte – a 70/524/EGK irányelvvel
összhangban – határozatlan időre. Az említett adalék
anyagot ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet
10. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően –
mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalék
anyagok közösségi nyilvántartásába.
Emellett az említett adalékanyag kacsák takarmányadalékanyagaként történő használatát a 6-fitáz EC
3.1.3.26 (Ronozyme) új felhasználásának takarmányadalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007.
december 18-i 1500/2007/EK bizottsági rendelet (4)
engedélyezte – az 1831/2003/EK rendelettel összhangban
– tíz évre.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének
megfelelően és a rendelet 7. cikkével összefüggésben
kérelmet nyújtottak be az Aspergillus oryzae DSM 14223
által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) brojlercsirkék, tojó
tyúkok, hízópulykák, malacok, hízósertések és kocák
takarmány-adalékanyagaként való újraértékelése, valamint

(4)

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

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

268., 2003.10.18.,
270., 1970.12.14.,
45., 2005.2.16., 3.
333., 2007.12.19.,

29. o.
1. o.
o.
54. o.

(5) The EFSA Journal 2010; 8(10):1862.
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Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

2011.2.24.

4. cikk
A 70/524/EGK irányelv és a 255/2005/EK rendelet szerint
címkézett, az Aspergillus oryzae DSM 14223 által termelt 6-fitázt
(EC 3.1.3.26) tartalmazó előkeverékek és összetett takarmányok
továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók a meglévő
készletek kimerüléséig.

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalma
zott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészt
hetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó
készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a
mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk

Az 1831/2003/EK és 1500/2007/EK rendelet szerint címkézett,
az Aspergillus oryzae DSM 14223 által termelt 6-fitázt (EC
3.1.3.26) tartalmazó előkeverékek és összetett takarmányok
továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók a meglévő
készletek kimerüléséig.

A 255/2005/EK rendelet II. mellékletének E 1614 (i) EK-számú
bejegyzését – adalékanyag: 6-fitáz EC 3.1.3.26 – el kell hagyni.
3. cikk
Az 1500/2007/EK rendelet hatályát veszti.

5. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir
detését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2011.2.24.

MELLÉKLET

Az adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
Állatfaj
módszer
vagy -kategória

Legkisebb
tartalom
Felső korhatár

Legnagyobb
tartalom
További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az
előkeverék
használati
utasításában
fel
kell
tüntetni a tárolási hőmér
sékletet, az eltarthatósági
időtartamot és a pelletá
lási stabilitást.

2021. március 16.

HU

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

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok
4a1641(i)

a DSM Nutritional
products Ltd. képvi
seletében a DSM
Nutritional Products
Sp. z o.o.

Tenyész- és
tojóbaromfi

6-fitáz

Az adalékanyag összetétele

EC 3.1.3.26

Aspergillus oryzae (DSM 14223)
által termelt 6-fitáz készítmény,
amelynek minimális aktivitása:
Szilárd formában: 5 000 FYT/g (1)
formában:

20 000

A hatóanyag jellemzése
Aspergillus oryzae (DSM 14223)
által termelt 6-fitáz
Analitikai módszer (2)
Kolorimetriás módszer, amely a
fitáttartalmú szubsztrát (nátriumfitát) és 6-fitáz 5,5 pH-értéken és
37 °C-on végbemenő reakciójából
keletkező szervetlen foszfátnak a
vanado-molibdáttal adott reakci
óján alapul (a mennyiség a szer
vetlen
foszfát
normálgörbéje
szerint van kifejezve).

300 FYT

Egyéb
baromfi

250 FYT

Tenyészser
tések és
tenyészál
latnak
nevelt,
kevésbé
jelentős
disznófélék

750 FYT

Egyéb
sertések és
kevésbé
jelentős
disznófélék

500 FYT

—

2. Több mint 0,23 %, fitinkötésben lévő foszfort
tartalmazó takarmányban
való alkalmazásra.
3. Biztonsági okokból az
anyag kezelésekor védő
maszk, védőszemüveg és
kesztyű viselése kötelező.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Folyékony
FYT/g

—

(1) 1 FYT az az enzimmennyiség, amely 5,5 pH mellett és 37 °C-on percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel nátrium-fitátból.
(2) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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A BIZOTTSÁG 172/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
a vajra vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2011. évre előre történő megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(8)

Az igazgatás hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele érde
kében abban az esetben, ha a tárolásra vonatkozó szük
séges információk már szerepelnek a támogatás iránti
kérelemben, helyénvaló mentességet adni azon kötele
zettség alól, hogy ugyanezeket az információkat a
826/2008/EK rendelet 20. cikke első bekezdésének a)
pontja alapján a szerződés megkötését követően is beje
lentsék.

(9)

Az egyszerűsítés és a logisztikai hatékonyság érdekében
azokban az esetekben, ahol a szerződésszám szerepel a
tárolási nyilvántartásban, célszerű lehetővé tenni a tagál
lamok számára, hogy eltekintsenek azon kötelezettségtől,
amely szerint a szerződésszámot minden egyes tárolt
egységen fel kell tüntetni.

(10)

Az igazgatás hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele érde
kében és a vajtárolás különleges helyzetét figyelembe
véve indokolt a 826/2008/EK rendelet 36. cikkének (6)
bekezdése szerinti ellenőrzéseket a szerződések legalább
felének tekintetében elvégezni. Ezért rendelkezni kell az
említett cikktől való eltérésről.

(11)

A vajra vonatkozó magántárolási támogatás 2010. évben
alkalmazandó összegét a 158/2010/EU bizottsági
rendelet (3) állapította meg. Tekintve, hogy a 2011. évre
új összeget kell megállapítani, az említett rendeletet az
egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.
Ugyanezen okból indokolt úgy rendelkezni, hogy ez a
rendelet a szerződéses tárolási időszak végeként meghatá
rozott záró időpontban veszítse hatályát.

(12)

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

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló 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. cikke a) és d)
pontjára, összefüggésben 4. cikkével,
mivel:
(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 28. cikke rendelkezik a vajra
vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról.

(2)

A vaj árának és készleteinek alakulása a piac egyensú
lyának zavarára utal, amely szezonális tárolás segítségével
megszüntethető vagy csökkenthető. A jelenlegi piaci hely
zetre tekintettel 2011. március 1-jétől indokolt támoga
tást nyújtani a vaj magántárolásához.

(3)

Az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához
nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó
közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus
20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a
magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös
szabályait.

(4)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikke értelmében az előre
rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt
részletes szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell
nyújtani.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet 29. cikkével összhangban a
támogatást a tárolási költségekre, valamint a friss vaj és a
készletezett vaj árának várható alakulására figyelemmel
kell megállapítani.

(6)

Indokolt támogatást megállapítani az érintett termékek
be- és kitárolásának költségeire, valamint a hűtőházi
tárolás napi költségeire és a finanszírozási költségekre
vonatkozóan.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

(7)

A szóban forgó intézkedés végrehajtásának megkönnyí
tése érdekében és a tagállamok jelenlegi gyakorlatára
figyelemmel indokolt előírni, hogy a támogatás csak a
már teljesen betárolt termékekre vonatkozzon. Követke
zésképpen eltérést kell biztosítani a 826/2008/EK
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében foglaltaktól.

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 223., 2008.8.21., 3. o.

1. cikk
(1)
E rendelet az 1234/2007/EK rendelet 28. cikkének a)
pontjában említett sózott és sózatlan vaj magántárolási támoga
tásáról rendelkezik a 2011. március 1-jétől kezdődően kötendő
szerződések tekintetében.

(2)
Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, a
826/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.
(3) HL L 49., 2010.2.26., 14. o.

2011.2.24.
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2. cikk
A mennyiségeknek a 826/2008/EK rendelet 16. cikke (2) bekez
désének c) pontjában említett mértékegysége a „tárolási tétel”,
amely az e rendeletben szabályozott termék legalább egy tonna
tömegű, homogén összetételű és minőségű, egyetlen gyártó
üzemben előállított és egy adott napon egy adott raktárba betá
rolt mennyiségének felel meg.

L 49/15

— a szerződéses tárolás időtartamára 0,35 EUR/tonna/nap.

(2)
A szerződéses tárolás keretében a betárolásra 2011.
március 1. és augusztus 15. között kerül sor. A kitárolásra
csak 2011. augusztus 16-tól kerülhet sor. A szerződéses tárolás
vége a kitárolás napját megelőző nap vagy legkésőbb a betárolás
évét követő év februárjának utolsó napja.

3. cikk
(1)
A 826/2008/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésétől
eltérve a kérelmek csak a már teljesen betárolt termékekre
vonatkozhatnak.

(3)
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a szerződéses tárolási
időszak hossza 90 és 210 nap között van.

(2)
A 826/2008/EK rendelet 20. cikke első bekezdésének a)
pontja nem alkalmazandó.
(3)
A tagállamok mentességet adhatnak a 826/2008/EK
rendelet 22. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, a
szerződésszám feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól,
feltéve, hogy a raktár vezetője vállalja, hogy a szerződésszámot
feltünteti a szóban forgó rendelet I. mellékletének III. pontjában
említett nyilvántartásban.
(4)
A 826/2008/EK rendelet 36. cikkének (6) bekezdésétől
eltérve az ellenőrzésért felelős hatóság a szerződéses tárolási
időszak végén – a 2011. augusztustól 2012. februárig terjedő
kitárolási időszak teljes ideje alatt – a szerződések legalább
felével kapcsolatban mintavétel útján ellenőrzi a raktáron lévő
vaj tömegét és azonosságát.

5. cikk
A tagállamok – a 826/2008/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdé
sének a) pontjában előírtaknak megfelelően – minden kedden
brüsszeli idő szerint déli 12 óráig tájékoztatják a Bizottságot
azokról a mennyiségekről, amelyekre szerződést kötöttek, vala
mint azokról a termékmennyiségekről, amelyekre szerződés
kötésre irányuló kérelmet nyújtottak be.

6. cikk
A 158/2010/EU rendelet hatályát veszti.

7. cikk
4. cikk
(1)
Az 1. cikkben említett termékekre vonatkozó támogatás
összege:
— a rögzített tárolási költségekre 18,06 EUR/tárolt tonna,

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

Ez a rendelet 2012. február 29-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 173/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
a 2095/2005/EK, az 1557/2006/EK, az 1741/2006/EK, az 1850/2006/EK, az 1359/2007/EK, a
382/2008/EK, a 436/2009/EK, a 612/2009/EK, az 1122/2009/EK, az 1187/2009/EK és a
479/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő
értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
történő használatára vonatkozó kötelezettséget bele kell
foglalni a konkrét értesítési kötelezettséget előíró rende
letekbe.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló 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 161. cikke (3)
bekezdésére, 170. cikkére, 171. cikke (1) bekezdésére és
192. cikke (2) bekezdésére a 4. cikkével összefüggésben,

(3)

A Bizottság kifejlesztett egy olyan információs rendszert,
amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és
az eljárások bonyolítása a Bizottság belső munkafolyama
taiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő
hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektro
nikus úton történjék.

(4)

E rendszernek a 792/2009/EK rendelettel összhangban
történő alkalmazása révén többféle értesítési kötelezett
ségnek eleget lehetne tenni, különös tekintettel a
dohányra vonatkozó információk közlését illetően a
2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005.
december 20-i 2095/2005/EK bizottsági rendelet (4), az
1952/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak a komlóágazatbeli szerződés-nyilvántartás
és adatközlések tekintetében való megállapításáról szóló,
2006.
október
18-i
1557/2006/EK
bizottsági
rendelet (5),a kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélék kivitel
előtt vámraktározási eljárás alá vont, kicsontozott húsára
nyújtott különleges export-visszatérítésre vonatkozó felté
telek megállapításáról szóló, 2006. november 24-i
1741/2006/EK bizottsági rendelet (6), a komló és a
komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabá
lyok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i
1850/2006/EK bizottsági rendelet (7), az egyes csontozott
marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatéríté
sekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007.
november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet (8), a
marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli enge
délyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló,
2008. április 21-i 328/2008/EK bizottsági rendelet (9), a
479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a
kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges
információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához
szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban
vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazá
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági
rendelet (10), a mezőgazdasági termékek után járó
export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 2009. július 7-i
612/2009/EK bizottsági rendelet (11), a 73/2009/EK
tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a modu
láció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazda
sági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rend
szerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a
378/2007/EK
rendelet
módosításáról,
valamint
az
1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és külö
nösen annak 142. cikke q) pontjára,
mivel:
(1)

(2)

A közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rend
szerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának,
valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri
szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával
összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk
és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonat
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009.
augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendelet (3)
közös szabályokat állapít meg a tagállami illetékes ható
ságok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk és
dokumentumok továbbításával kapcsolatban. Az említett
szabályok egyebek mellett kötelezővé teszik a tagállamok
számára a Bizottság által rendelkezésre bocsátott infor
mációs rendszerek használatát, és szabályozzák az értesí
tések küldésére jogosult hatóságok vagy személyek
hozzáférési jogainak validálását. Ezenkívül a szóban
forgó rendelet megállapítja az információs rendszerekre
vonatkozó közös elveket, amelyek a dokumentumok
mindenkori hitelességének, teljességének és olvashatósá
gának biztosítását szolgálják, továbbá rendelkezik a
személyes adatok védelméről.
A 792/2009/EK rendelet értelmében az információs
rendszereknek az említett rendelettel összhangban

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.
(3) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)

HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L
L
L
L

335.,
288.,
329.,
355.,
304.,
115.,
128.,
186.,

2005.12.21., 6. o.
2006.10.19., 18. o.
2006.11.25., 7. o.
2006.12.15., 72. o.
2007.11.22., 21. o.
2008.4.29., 10. o.
2009.5.27., 15. o.
2009.7.17., 1. o.
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tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mező
gazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint
az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfe
leltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott
támogatási rendszer keretében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági
rendelet (1), a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli
engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
különleges részletes szabályok megállapításáról szóló,
2009. november 27-i 1187/2009/EK bizottsági
rendelet (2) és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizott
ságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehaj
tására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2010.
június 1-jei 479/2010/EU bizottsági rendelet (3) által
előírtakra.
A hatékony igazgatás érdekében és az eddigi tapasztala
tokat figyelembe véve az értesítéseket indokolt egyszerű
síteni. Célszerű rendelkezni különösen arról, hogy a
2095/2005/EK, az 1557/2006/EK és az 1850/2006/EK
rendeletben előírt adatokat csak a dohányt, illetve komlót
valóban termesztő tagállamoknak kelljen megküldeniük.
Ezenkívül az egyértelműség érdekében indokolt az emlí
tett rendeletekben pontosan meghatározni az értesítések
tartalmát.

(5)

A 436/2009/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdése b) pont
jának ii. és iii. alpontja értelmében a tagállamok által a
Bizottsággal közlendő adatokat az Eurostathoz kell
küldeni. A következetesség és a megfelelő ügyintézés
érdekében indokolt előírni, hogy az érintett információkat az Eurostat egypontos adatbeviteli rendszerébe
elektronikus úton, a Bizottság (az Eurostat) által meghatá
rozott technikai előírásoknak megfelelően kell továbbí
tani.

(6)

Az alkalmazandó átváltási árfolyamoknak összhangban
kell lenniük az euróval kapcsolatos agromonetáris rend
szernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonat
kozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rende
letek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet (4) 11. cikkében
meghatározott elvvel.

(7)

Ezért a 2095/2005/EK, az 1557/2006/EK, az
1741/2006/EK, az 1850/2005/EK, az 1359/2007/EK, a
382/2008/EK, a 436/2009/EK, a 612/2009/EK, az
1122/2009/EK, az 1187/2009/EK és a 479/2010/EU
rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának és a mező
gazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányító
bizottságnak a véleményével,

(9)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

316.,
318.,
135.,
365.,

2009.12.2., 65. o.
2009.12.4., 1. o.
2010.6.2., 26. o.
2006.12.21., 52. o.
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1. cikk
A 2095/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
(1)
A dohánytermelő tagállamok minden betakarítás
kapcsán a betakarítást követő év július 31. előtt értesítik a
Bizottságot a következő adatokról összesítve, valamint az a)
ponttól eltekintve a (3) bekezdésben említett nyersdohánytí
pusok szerinti bontásban is:
a) az elsődleges feldolgozók száma;
b) a dohánytermelők száma;
c) a dohánytermő terület kiterjedése hektárban;
d) a leszállított mennyiség tonnában;
e) a termelőknek fizetett átlagár adók és illetékek nélkül;
f) a betakarítást követő év júniusa végén az elsődleges
feldolgozók készletei tonnában.
Az e) pontban említett árat EUR/kg-ban kell kifejezni,
szükség esetén az Európai Központi Bank által a betakarítást
követő év január 1. előtt meghatározott legutóbbi átváltási
árfolyam alkalmazásával.
(2)
A dohánytermelő tagállamok minden betakarítás
kapcsán a betakarítás évének július 31. előtt értesítik a
Bizottságot a következő adatokról összesítve, valamint a (3)
bekezdésben említett nyersdohánytípusok szerinti bontásban
is:
a) a dohánytermő terület kiterjedése hektárban;
b) a termés becsült mennyisége tonnában.
(3)

A nyersdohány típusai a következők:

a) I. csoport: mesterséges hővel szárított dohány: szárító
kamrában, szabályozott levegőkeringetésnek, hőmérsék
letnek és páratartalomnak kitéve szárított dohány, külö
nösen a Virginia;
b) II. csoport: természetes úton szárított világos dohány:
levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet nem
hagynak fermentálódni, különösen a Burley és a Mary
land;
c) III. csoport: természetes úton szárított sötét dohány:
levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet értéke
sítés előtt hagynak természetes úton fermentálódni, külö
nösen a Badischer Geudertheimer, a Fermented Burley, a
Havana, a Mocny Skroniowski, a Nostrano del Brenta és a
Pulawski;
d) IV. csoport: füstöléssel szárított dohány: tűzzel szárított
dohány, különösen a Kentucky és a Salento;
e) V. csoport: napon szárított dohány: napon szárított, más
néven keleti dohány, különösen a Basmas, a Katerini és a
Kaba-Koulak.
(4)
Amennyiben egy tagállamban az előző betakarítási
évben 3 000 hektárnál kisebb területen termesztettek
dohányt, mindössze az (1) bekezdés b) és c), valamint a
(2) bekezdés a) pontjában előírt összesített adatokról kell
értesítenie a Bizottságot, nyersdohánytípus szerinti bontás
nélkül.
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(5)
Az (1), a (2) és a (4) bekezdésben említett értesítéseket
a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően kell
megküldeni.

2. A mellékletet el kell hagyni.

___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

Az 1741/2006/EK rendelet 13. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

3. cikk

„13. cikk

„2. cikk

A Bizottság értesítése

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítására, hogy az érintett gazdasági szereplők – köztük
a termelői szervezetek is – a meghatározott határidőkön
belül a tagállamok rendelkezésére bocsássák az előírt infor
mációkat.”

(1)
A tagállamok minden hónapban értesítik a Bizottságot
az e rendeletnek megfelelően kivitel előtt vámraktározási
eljárás alá vont, kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből szár
mazó, kicsontozott hús mennyiségéről a mezőgazdasági
termékekre nyújtott export-visszatérítések vonatkozásában a
3846/87/EGK rendelet által meghatározott nómenklatúra 12
számjegyből álló kódjai szerinti bontásban.

3. Az IA., az IB., a II. és a III. mellékletet el kell hagyni.
2. cikk
Az 1557/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
(1)
A komlótermelő tagállamok minden betakarítás
kapcsán a betakarítást követő év július 15. előtt értesítik a
Bizottságot a következő adatokról összesítve, valamint az a)
és g) ponttól eltekintve a két komlótípus (keserű és aromás)
szerinti bontásban is:

A tagállamok az első albekezdésben említett adatokról legké
sőbb a betárolási nyilatkozat elfogadásának hónapjától számí
tott második hónap folyamán értesítik a Bizottságot.
(2)
Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a
792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően kell
megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

a) a komlótermelők száma;
b) betakarítási terület és a betakarítási évben újonnan vetett
komlóültetvények kiterjedése hektárban;
c) az előzetesen megkötött szerződések alapján értékesített
mennyiség tonnában és a komlóért a termelőknek fizetett
átlagár;
d) a más szerződések alapján vagy szerződés nélkül értéke
sített mennyiség tonnában és a komlóért a termelőknek
fizetett átlagár;
e) az el nem adott komló mennyisége tonnában;
f) alfasavtermelés tonnában és az átlagos alfasavtartalom
százalékban;
g) a következő betakarítási évre előzetesen megkötött szer
ződések által lefedett komlómennyiség tonnában.
A c) és d) pontban említett árakat EUR/kg-ban kell kifejezni,
szükség esetén az Európai Központi Bank által a betakarítást
követő év január 1. előtt meghatározott legutóbbi átváltási
árfolyam alkalmazásával.
(2)
Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a
792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően kell
megküldeni.
(3)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy az érintett gazdasági szereplők –
köztük a termelői szervezetek is – a meghatározott határ
időkön belül a tagállamok rendelkezésére bocsássák az előírt
információkat.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

4. cikk
Az 1850/2006/EK rendelet 23. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:
„23. cikk
A Bizottság értesítése
(1)
A komlótermelő tagállamok minden évben legkésőbb
június 30-ig értesítik a Bizottságot a következőkről:
a) a komlótermő területek jegyzéke;
b) a tanúsító központok jegyzéke és az egyes központok
kódja;
c) az illetékes tanúsító hatóságok neve és címe.
(2)
Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a
792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően kell
megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

5. cikk
Az 1359/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
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„(1)
A tagállamok meghatározzák a felügyelet feltételeit, és
ennek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot. Meghoznak
minden olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy
kizárják a szóban forgó termékek helyettesítését, méghozzá
minden húsdarab azonosítása révén. A tagállamok haladék
talanul értesítik a Bizottságot a felügyelet feltételeinek
bármely változásáról.”
2. A 10. cikkben a bevezető mondat helyébe a következő
szöveg lép:
„Az 5. cikk (1) bekezdésében előírt, az illetékes hatóságok
által negyedévente elfogadott, a hátulsó negyedekből előállí
tott kicsontozott darabokra vonatkozó bizonyítványok tekin
tetében a tagállamok legkésőbb az adott negyedévet követő
második hónap végéig értesítik a Bizottságot a követke
zőkről:”.
3. A szöveg a következő 10a. cikkel egészül ki:
„10a. cikk
Az e rendeletben említett, a Bizottságnak eljuttatandó értesí
téseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően
kell megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”
6. cikk
A 382/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 14. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(6)

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a) minden munkanapon legkésőbb (brüsszeli idő szerint) 18
óráig a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyi
sége;
b) legkésőbb a kérelmek benyújtását követő hónap végéig a
kérelmezők jegyzéke.”
2. A 15. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(6)

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a) minden munkanapon legkésőbb (brüsszeli idő szerint) 18
óráig a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyi
sége;
b) legkésőbb a kérelmek benyújtását követő hónap végéig a
kérelmezők jegyzéke.”
3. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„16. cikk
(1)

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a) minden hét péntekéig:
i. az adott héten hétfő és péntek között a 10. cikk (1)
bekezdésének megfelelően előzetesen rögzített exportvisszatérítés melletti kivitelre benyújtott engedélyké
relmek, vagy hogy az adott héten nem érkezett ilyen
kérelem;
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ii. az adott héten hétfő és péntek között a 376/2008/EK
rendelet 47. cikkében említett eljárásnak megfelelően
benyújtott engedélykérelmek, vagy hogy az adott
héten nem érkezett ilyen kérelem;
iii. az adott héten hétfő és péntek között az e rendelet
12. cikkének (6) bekezdése alapján kiadott engedé
lyekben szereplő mennyiségek, vagy hogy ilyen enge
délyt az adott héten nem adtak ki;
iv. az adott héten hétfő és péntek között a 376/2008/EK
rendelet 47. cikkében előírt eljárásnak megfelelően
kérelmezett engedélyekben szereplő mennyiség,
feltüntetve a kérelmek benyújtásának időpontját és a
rendeltetési országot is;
v. azon mennyiségek, amelyek vonatkozásában az adott
hét folyamán e rendelet 12. cikkének (5) bekezdése
értelmében visszavonták az engedélykérelmet, feltün
tetve a kérelmek benyújtásának időpontját;
b) minden hónap 14. napja előtt az előző hónap vonatko
zásában:
i. a 376/2008/EK rendelet 15. cikkében említett enge
délykérelmek;
ii. azon mennyiségek, amelyekre vonatkozóan e rendelet
10. cikkének (1) bekezdése és a 376/2008/EK rendelet
47. cikke alapján engedélyt adtak ki, és azt nem hasz
nálták fel.
(2)
Az (1) bekezdésben említett értesítésekben pontosan
meg kell adni:
a) a 10. cikk (5) bekezdésében említett minden egyes kate
gória vonatkozásában a termék tömegében kifejezett
mennyiségét vagy az élőállat-számot;
b) minden egyes kategória vonatkozásában a mennyiségeket
rendeltetési hely szerinti bontásban.”
4. A szöveg a következő 16a. cikkel egészül ki:
„16a. cikk
Az e fejezetben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizott
sági rendeletnek (*) megfelelően kell megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”
5. A VIII. mellékletet el kell hagyni.
7. cikk
A 436/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A bortól eltérő termékmennyiségek bor hektoliterbe
való átszámításához a tagállamok együtthatókat határoz
hatnak meg, amelyek az objektív kritériumoktól függően
változhatnak, befolyásolva az átváltást. A tagállamok a
19. cikk (1) bekezdésében említett összefoglaló küldésekor
értesítik a Bizottságot az együtthatókról.”
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2. A II. cím III. fejezetének címe helyébe a következő szöveg
lép:

2011.2.24.

(4)
Az e rendeletben említett, a Bizottságnak eljuttatandó
értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfe
lelően kell megküldeni.

„III. FEJEZET

A tagállamok által küldendő értesítések”
3. A 19. cikk (3) bekezdése első albekezdésének bevezető
mondata helyébe a következő szöveg lép:
„Az árak alakulásának megállapítása céljából azok a tagál
lamok, amelyek bortermelése az elmúlt öt évben átlagban
meghaladta az Unió teljes bortermelésének 5 %-át, az
1234/2007/EK tanácsi rendelet (*) XIb. mellékletének 1.
pontja szerinti borokra vonatkozóan elküldik a Bizottságnak
a következőket:
___________
(*) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”
4. A 49. cikk helyébe a következő szöveg lép:

Mindazonáltal a 19. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii.
alpontjában említett adatokat a tagállamoknak elektronikus
formában kell megküldeniük, illetve elektronikus úton kell
feltölteniük az Eurostat egypontos adatbeviteli rendszerébe
a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai előírá
soknak megfelelően.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

8. cikk
A 612/2009/EK rendelet 50. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:
„50. cikk

„49. cikk

A Bizottság értesítése

Értesítés

(1)

(1)

a) az e cím végrehajtásáért felelős hatóság vagy hatóságok
neve és címe;
b) adott esetben egy illetékes hatóság által az e cím végre
hajtásával meghatalmazott szerv(ek) neve és címe.
(2)

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

Minden tagállam értesíti a Bizottságot a következőkről:

Minden tagállam értesíti továbbá a Bizottságot:

a) az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokkal és szer
vekkel kapcsolatos bármely későbbi változásról;
b) az e cím végrehajtására tett intézkedésekről, amennyiben
azok az 555/2008/EK rendeletben említett, tagállamok
közötti együttműködés szempontjából külön jelentőséggel
bírnak.
(3)
A Bizottság a tagállamoktól származó információk
alapján listát készít az illetékes hatóságok, valamint szervek
nevéről és címéről, és a listát naprakészen tartja. A Bizottság
e listát közzéteszi az interneten.”
5. Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„50. cikk
Értesítés
(1)
E rendelet bármely rendelkezésének sérelme nélkül a
tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az e
rendeletben meghatározott értesítési határidők betartása érde
kében.
(2)
Az e rendelet szerint nyilvántartásba vett információkat a tagállamok a nyilvántartásba vétel évét követő legalább
öt borászati évig megőrzik.
(3)
Az e rendeletben előírt értesítés nem érinti a tagálla
moknak a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló
357/79/EGK rendeletben megállapított kötelezettségeit.

a) a 27. cikk (1) bekezdése szerinti esetekről késedelem
nélkül. A Bizottság ennek nyomán tájékoztatja a többi
tagállamot;
b) a 4. cikk (1) bekezdések második albekezdésének első
francia bekezdésében, valamint a 6. és a 42. cikkben emlí
tett esetekben minden egyes 12 jegyű kód vonatkozásában
a kivitt termékek azon mennyiségeiről, amelyekre nem
vonatkozik a visszatérítés előzetes rögzítésével kiadott
kiviteli engedély, legkésőbb a kiviteli nyilatkozat elfogadá
sának hónapjától számított második hónap végéig. A
kódokat ágazatok szerint kell csoportosítani.
(2)
Az e rendeletben említett, a Bizottságnak eljuttatandó
értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfe
lelően kell megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

9. cikk
Az 1122/2009/EK rendelet 84. cikke a következő (6) bekez
déssel egészül ki:
„(6)
A 40. cikk (2) bekezdésében és e cikk (5) bekezdésben
említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*)
megfelelően kell megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

10. cikk
Az 1187/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

2011.2.24.
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1. A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedé
lyeket a kérelmek benyújtásának napját követő ötödik
munkanapon bocsátják ki, feltéve, hogy a 479/2010/EU
bizottsági rendelet (*) 6. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban bejelentették azokat a mennyiségeket, amelyekre
engedélykérelmet nyújtottak be, és hogy nem került sor az
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézke
désekre.
___________
(*) HL L 135., 2010.6.2., 26. o.”

2. A 24. cikk (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a
következő szöveg lép:
„A tagállamok késedelem nélkül értesítik a Bizottságot a
kijelölt importőr személyének megváltozásáról, a Bizottság
pedig értesíti az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatósá
gait a változásról.”
3. A 31. cikk a következőképpen módosul:

L 49/21

„(1)
Az engedélyeket a gazdasági szereplő kérelmére
bocsátják ki, legkorábban június 1-jén és legkésőbb a
következő év február 15-én. Engedély kizárólag azon
gazdasági szereplők részére állítható ki, akiknek az enge
délykérelméről a Bizottság a 31. cikk (1) bekezdésével
összhangban értesítést kapott.
Ha nem bizonyul helytállónak egy olyan gazdasági
szereplő által szolgáltatott információ, aki számára enge
délyt bocsátottak ki, az engedélyt visszavonják, és a bizto
síték elvész.
A tagállamok legkésőbb február végéig értesítik a Bizott
ságot a 28. cikk (1) bekezdésében említett kontingens
mindkét részét illetően a visszatérítési nómenklatúra
termékkódjai szerinti bontásban azon mennyiségekről,
amelyekre nem adtak ki kiviteli engedélyt.”
b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(5)
A tagállamok legkésőbb minden év augusztus 31ig értesítik a Bizottságot a 28. cikk (1) bekezdésében
említett kontingens mindkét részét illetően az ott említett
előző tizenkét hónapos időszak tekintetében a visszatérí
tési nómenklatúra termékkódjai szerinti bontásban a
következőkről:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
— a kiosztott mennyiség,
„(1)
A tagállamok legkésőbb az engedélykérelmek
benyújtási időszakának végét követő ötödik munkanapon
értesítik a Bizottságot a kontingens mindkét részét, vala
mint a visszatérítési nómenklatúra valamennyi termék
kódját illetően az engedélykérelmekben szereplő mennyi
ségekről vagy adott esetben arról, hogy nem nyújtottak be
kérelmet.
Az első albekezdésben említett értesítés előtt a tagállamok
megvizsgálják, hogy teljesülnek-e a 27. cikk (2) bekezdé
sében, valamint a 28. cikk (1) és (2) bekezdésében emlí
tett feltételek.”
b) a (2) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő
lép:
„Ha az elosztási együttható alkalmazása kérelmezőnként
20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a kérel
mezők visszavonhatják kérelmeiket. Ilyen esetekben a
kérelmezők a Bizottság határozatának közzétételét követő
három munkanapon belül értesítik az illetékes hatóságot.
A biztosítékot azonnal fel kell oldani. Az illetékes hatóság
a határozat közzétételét követő nyolc munkanapon belül
értesíti a Bizottságot a visszatérítési nómenklatúra termék
kódjai szerinti bontásban azon mennyiségekről,
amelyekre vonatkozóan a kérelmeket visszavonták és a
biztosíték feloldásra került.”

— a kiadott engedélyekben szereplő mennyiség,
— az exportált mennyiség.”
5. A 33. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
Az e rendeletben említett, a Bizottságnak eljuttatandó
értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfe
lelően kell megküldeni.
___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”

6. A IV., az V. és a VI. mellékletet el kell hagyni.
11. cikk
A 479/2010/EU rendelet 7. cikke a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3)
A 8. cikktől eltérve az e cikkben említett értesítéseket
a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (*) megfelelően kell
megküldeni.

4. A 32. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

___________
(*) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.”
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12. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2011. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 174/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet
módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézke
désekről szóló, 2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rende
letre (1) és különösen annak 11. cikke b) pontjára,
mivel

lyeket, amelyekre a határozat 5. cikke szerinti korláto
zások alkalmazandók, a 314/2004/EK rendelet pedig
olyan hatályt ruház e határozatra, melyhez uniós szintű
fellépésre van szükség. Az e tanácsi határozattal való
összhang biztosítása érdekében a 314/2004/EK rendelet
III. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)

A 314/2004/EK rendelet III. melléklete felsorolja azokat a
személyeket, akikre a rendeletnek megfelelően a pénzesz
közök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

A Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről
szóló, 2011. február 15-i 2011/101/KKBP tanácsi hatá
rozat (2) felsorolja azokat a természetes és jogi szemé

A 314/2004/EK rendelet III. melléklete az e rendelet mellékle
tében megállapítottak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété
telét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
igazgató – a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat

(1) HL L 55., 2004.2.24., 1. o.
(2) HL L 42., 2011.2.16., 6. o.
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MELLÉKLET
A 314/2004/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az „I. Természetes személyek” részben a következő bejegyzéseket el kell hagyni:
„6. Bonyongwe, Willa (másképp: Willia)
10. Chairuka, Annie Flora Imagine
13. Charamba, Rudo Grace
14. Charumbira, Fortune Zefanaya
20. Chihuri, Isobel (másképp: Isabel) Halima
27. Chingoka, Peter Farai
33. Chitepo, Victoria
40. Damasane, Abigail
43. Dokora, Lazarus
45. Gambe, Theophilus
46. Georgias, Aguy
49. Gono, Helen (másképp: Hellin) Mushanyuri
50. Gula-Ndebele, Sobuza
57. Jangara (másképp: Changara) Thomsen
59. Kangai, Kumbirai
63. Kaukonde, Ray Joseph
69. Kuruneri, Christopher Tichaona
73. Lesabe, Thenjiwe V.
77. Made, Patricia A.
83. Malinga, Joshua
88. Masawi, Ephrahim Sango
96. Matshalaga, Obert
97. Matshiya, Melusi (Mike)
126. Mugabe, Sabina
128. Muguti, Edwin
143. Mutinhiri, Tracey
151. Ndlovu, Naison K.
152. Ndlovu, Richard
160. Nyathi, George
164. Parirenyatwa, Choice
167. Patel, Khantibhal
168. Pote, Selina M.
180. Sekeremayi (másképp: Sekeramayi), Tsitsi Chihuri
193. Stamps, Timothy
197. Udenge, Samuel”

2011.2.24.
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2. Az „I. Természetes személyek” részben az alábbiakban megnevezett személyek bejegyzése helyébe az alábbiakban
felsorolt bejegyzés lép:

Név

A 7. cikk (2) bekez
désében meghatá
rozott megjelölések
dátuma

Tisztsége/jegyzékbevétel indoka; Személyazonosító adatok

1. Mugabe, Robert Gabriel

Elnök, szül.: 1924.2.21., útlevél: AD001095.
Kormányfő és olyan tevékenységekért visel felelősséget,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

8. Buka
Flora

Elnöki Hivatal (korábban a földművelési és újratelepítési
programokért felelős különleges ügyek minisztere, az Alel
nöki Hivatal államminisztere és az Elnöki Hivatal föld
reform-programjáért
felelős
államminiszter),
szül:
1968.2.25.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

11. Chapfika, David

Volt mezőgazdasági miniszterhelyettes (volt pénzügymi
niszter-helyettes), szül.: 1957.4.7.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

12. Charamba, George

Az Információs és Közzétételi Hivatal állandó titkára, szül.:
1963.4.4., útlevélszám: AD002226.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

17. Chigwedere, Aeneas Soko

Tartományi kormányzó, Kelet-Mashonaföld, volt miniszter,
szül.: 1939.11.25.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

18. Chihota, Phineas

Ipari és nemzetközi kereskedelmi miniszterhelyettes.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

21. Chimbudzi, Alice

A ZANU (PF) Politikai Hivatal bizottsági tagja.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat
kormánnyal és annak politikájával.

2005.6.16.

23. Chimutengwende, Chenhamo
Chekezha

Volt közügyi és kommunikációs államminiszter (korábban
informatikai, illetve posta- és távközlésügyi miniszter),
szül.:1943.8.28.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

25. Chinamasa, Patrick Anthony

Igazságügyi, jogi és parlamentügyi miniszter, szül.:
1947.1.25.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

38. Chombo, Ignatius Morgan
Chiminya

Önkormányzati,
közmunkaügyi
és
városfejlesztési
miniszter, szül.: 1952.8.1.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

51. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Mezőgazdasági miniszter (korábbi gazdaságfejlesztési
miniszter), szül.: 1940.3.8.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

(másképp:

Bhuka),

a
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Név

2011.2.24.

A 7. cikk (2) bekez
désében meghatá
rozott megjelölések
dátuma

Tisztsége/jegyzékbevétel indoka; Személyazonosító adatok

62. Kasukuwere, Saviour

Ifjúsági fejlesztési és munkahelyteremtési miniszterhelyettes
és a ZANU-PF Politikai Hivatal ifjúsági ügyekért felelős
helyettes titkára, szül.: 1970.10.23.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

72. Langa, Andrew

Környezetvédelmi és idegenforgalmi miniszterhelyettes,
volt közlekedési és hírközlési miniszterhelyettes. A
kormány tagja és olyan tevékenységekben részes, amelyek
jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az emberi
jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

76. Made, Joseph Mtakwese

Mezőgazdasági tervezésért és gépesítésért felelős állammi
niszter (volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter),
szül.: 1954.11.21.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

78. Madzongwe, Edna (másképp:
Edina)

A ZANU-PF szenátusának elnöke, szül.: 1943.7.11.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

84. Maluleke, Titus

Tartományi kormányzó, Masvingo (korábbi oktatási, kultu
rális és sportminiszter-helyettes.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2007.4.18.

85. Mangwana, Paul Munyaradzi

A bennszülöttek helyzetének javításával foglalkozó állam
miniszter, szül.: 1961.8.10.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

87. Marumahoko, Reuben

Külügyminiszter-helyettes (volt belügyminiszter-helyettes),
szül.: 1948.4.4.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.9.14.

94. Matiza, Joel Biggie

Vidéki lakásügyért és szociális komfortért felelős miniszter
helyettes, szül.: 1960.8.17.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

95. Matonga, Brighton

Információs és közzétételi miniszterhelyettes, szül: 1969.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

98. Mavhaire, Dzikamai

A ZANU-PF Politikai Hivatal bizottsági tagja.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat
kormánnyal és annak politikájával.

2007.3.6.

99. Mbiriri, Partson

Állandó titkár, Önkormányzati, Közmunkaügyi és Város
fejlesztési Minisztérium.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.8.2.

Bányászati és bányafejlesztési miniszter (volt energia- és
áramfejlesztési miniszter), szül.: 1952.7.4.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.9.14.

102. Midzi,
Amos
(Mugenva)

Bernard

a

a
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Emmerson

Vidéki lakásügyért és szociális komfortért felelős miniszter
(a parlament korábbi szóvivője), szül.: 1946.9.15.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

104. Mohadi, Kembo Campbell
Dugishi

Belügyminiszter (volt önkormányzati, közmunkaügyi és
nemzeti lakásügyi miniszterhelyettes), szül.: 1949.11.15.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

112. Mpofu, Obert Moses

Ipari és nemzetközi kereskedelmi miniszter (korábban
tartományi kormányzó). Észak-Matabeleföld (a ZANU-PF
Politikai Hivatal nemzetbiztonsági helyettes titkára), szül.:
1951.10.12.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

117. Muchena, Olivia Nyembesi
(másképp: Nyembezi)

Tudomány- és technológiaügyi államminiszter az Elnöki
Hivatalban (korábban Msika alelnök hivatalának állammi
nisztere), szül.: 1946.8.18.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

118. Muchinguri, Oppah Chamu
Zvipange

A ZANU-PF Politikai Hivatal esélyegyenlőségi és kulturális
titkára (korábbi nőügyi, nemek közötti esélyegyenlőségi és
közösségi fejlesztési miniszter), szül.: 1958.12.14.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

121. Mudenge, Isack
Gorerazvo

Felsőoktatási és felnőttképzési miniszter (volt külügymi
niszter), szül.: 1941.12.17.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

124. Mugabe, Grace

Szül.: 1965.7.23., útlevél: AD001159.
A kormányfő felesége és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

129. Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Alelnök (volt vízügyi és infrastrukturális fejlesztési
miniszter), szül.: 1955.4.15.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

130. Mujuru, Solomon T.R.

A ZANU-PF Politikai Hivatal rangidős bizottsági tagja,
szül.: 1949.5.1.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat a
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

133. Mumbengegwi,
Creighton

Korábbi pénzügyminiszter, a bennszülöttek helyzetének
javításával foglalkozó korábbi államminiszter, szül.:
1942.10.23.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

Stanislaus

Samuel
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134. Mumbengegwi,
Simbanenduku

Simbarashe

Külügyminiszter,
szül.:
1945.7.20.,
útlevélszám:
AD001086.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

137. Mushohwe,
Chindoti

Christopher

Tartományi kormányzó, Manicaföld. (Volt közlekedési és
hírközlési miniszter, korábban közlekedési és hírközlési
miniszterhelyettes), szül.: 1954.2.6.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

A nemzetbiztonságért, a földreformért és az újratelepítésért
felelős államminiszter az Elnöki Hivatalban, a ZANU-PF
közigazgatási titkára, szül.: 1935.7.27.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

141. Mutezo, Munacho

Volt vízügyi és infrastrukturális fejlesztési ügyekért felelős
miniszter.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

142. Mutinhiri, Ambros (másképp:
Ambrose)

Ifjúsági fejlesztési, nemek közötti esélyegyenlőségi és
munkahelyteremtési miniszter, nyugállományú dandártá
bornok.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

144. Mutiwekuziva,
Kaparadza

A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és a munkahely
teremtésért felelős korábbi miniszterhelyettes, szül.:
1948.5.27.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.9.14.

146. Muzenda, Tsitsi V.

A ZANU-PF Politikai Hivatal rangidős bizottsági tagja,
szül.: 1922.10.28.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat a
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

148. Mzembi, Walter

Vízügyi és infrastrukturális fejlesztési miniszterhelyettes,
szül.: 1964.3.16.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2007.4.18.

150. Ncube, Abedinico

Közszolgálati, munkaügyi és szociális jóléti miniszter
helyettes (volt külügyminiszterhelyettes), szül.: 1954.10.13.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

153. Ndlovu, Sikhanyiso

Volt információs és közzétételi miniszter (korábban felső
oktatási és felnőttképzési miniszterhelyettes), szül.:
1949.9.20.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

138. Mutasa,
Edwin

Didymus

Noel

Kenneth
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154. Nguni, Sylvester

Gazdaságfejlesztési miniszter (volt földművelésügyi minisz
terhelyettes), szül.: 1955.8.4.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

155. Nhema, Francis

Környezetvédelmi és idegenforgalmi miniszter, szül.:
1959.4.7.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

157. Nkomo, John Landa

A parlament volt szóvivője (az Elnöki Hivatal különleges
ügyekkel foglalkozó volt minisztere), a ZANU-PF nemzeti
elnöke, szül.: 1934.8.22.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

158. Nyambuya, Michael Reuben

Volt energiaügyi- és áramfejlesztési miniszter (volt altábor
nagy, tartományi kormányzó: Manicaföld), szül.:
1955.7.23.
A kormány korábbi tagja és olyan tevékenységekben
részes, amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát,
az emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

159. Nyanhongo,
Hubert

Magadzire

Közlekedési és hírközlési miniszterhelyettes.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

163. Nyoni, Sithembiso Gile Glad

A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és a munkahely
teremtésért felelős miniszter, szül.: 1949.9.20.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

165. Parirenyatwa, David Pagwese

Egészségügyi és gyermekjóléti miniszter (volt helyettes
miniszter), szül.: 1950.8.2.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

174. Sakabuya, Morris

Önkormányzati, közmunkaügyi és városfejlesztési minisz
terhelyettes.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2005.6.16.

175. Sakupwanya, Stanley

A ZANU-PF Politikai Hivatal egészségügyi és gyermekjóléti
helyettes titkára.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat a
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

177. Sandi, E.

A ZANU-PF Politikai Hivatal nőügyi titkárhelyettese.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat
kormánnyal és annak politikájával.

2005.6.16.

178. Savanhu, Tendai

A ZANU–PF közlekedési és szociális jóléti helyettes titkára,
szül.: 1968.3.21.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat a
kormánnyal és annak politikájával.

2005.6.16.

179. Sekeramayi,
Sydney
(másképp: Sidney) Tigere

Védelmi miniszter, szül.: 1944.3.30.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.2.21.

a
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182. Shamu, Webster Kotiwani

Politikavégrehajtásért felelős államminiszter (az Elnöki
Hivatal korábbi, politikavégrehajtásért felelős államminisz
tere), szül.: 1945.6.6.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

183. Shamuyarira, Nathan Marwi
rakuwa

ZANU–PF Politikai Hivatal információs és közzétételi
titkára, szül.: 1928.9.29.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat a
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

185. Shumba, Isaiah Masvayam
wando

Oktatási, sport- és kulturális miniszterhelyettes, szül.:
1949.1.3.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2002.7.25.

189. Sibanda,
Mpande

Kabinettitkár (Charles Utete utódja), szül.: 1949.5.3.
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

2004.2.21.

192. Sikosana, Absolom

A ZANU-PF Politikai Hivatal ifjúságügyi titkára.
A politikai hivatal tagjaként szoros kapcsolat
kormánnyal és annak politikájával.

2002.7.25.

200. Zhuwao, Patrick

Tudományés
technológiaügyi
miniszterhelyettes
(megjegyzés: Mugabe unokaöccse).
A kormány tagja és olyan tevékenységekben részes,
amelyek jelentős mértékben aláássák a demokráciát, az
emberi jogok tiszteletét és a jogállamiságot.

Misheck

Julius

a

2005.6.16.
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A BIZOTTSÁG 175/2011/EU RENDELETE
(2011. február 23.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet),
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december
21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak
138. cikke (1) bekezdésére,

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

1. cikk
Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali
átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2011. február 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,2
69,6
117,7
113,4
105,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

140,7
176,9
158,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

41,5
116,8
79,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

55,8
59,1
56,9
51,7
69,9
58,7

0805 20 10

IL
MA
US
ZZ

159,0
91,6
107,8
119,5

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

70,2
51,1
115,9
74,2
111,8
34,8
64,5
74,6

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

68,7
52,1
49,1
56,6

0808 10 80

CA
CM
CN
MK
US
ZZ

91,7
53,6
84,0
50,2
124,3
80,8

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

178,5
98,0
50,3
117,6
94,9
107,9

(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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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2011/15/EU IRÁNYELVE
(2011. február 23.)
a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló
2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság
véleményével,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

tekintettel a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és
információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. június 27-i
2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 27. cikkére,

1. cikk
Módosítások
A 2002/59/EK irányelv a következők szerint módosul:

mivel:
(1)

(2)

A
Nemzetközi
Tengerészeti
Szervezet
(IMO)
MSC.150(77) jelű határozatát 2009. július 1-jei hatállyal
hatályon kívül helyezte és felváltotta az IMO
MSC.286(86) jelű határozata. Emiatt aktualizálásra szorul
a 2002/59/EK irányelv 12. cikke, mely jelenleg a hatá
lyon kívül helyezett határozatra hivatkozik.
Az életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyez
mény (SOLAS) módosításaival összhangban helyénvaló
naprakésszé tenni az automatikus azonosító rendszerek
(AIS) és a menetíró rendszerek (VDR-rendszerek) alkal
mazására vonatkozó követelményeket; ezeknek a követel
ményeknek egyúttal indokolt figyelembe venniük az IMO
által jóváhagyott egyszerűsített VDR-rendszerek területén
bekövetkezett fejlődést is. A kis távolságokon közlekedő
kisméretű személyszállító hajókra vonatkozó alkalmazási
követelmények alóli mentességek hatálya pontosításra,
illetőleg az érintett utak sajátosságaihoz való hozzáigazí
tásra szorul.

1. A 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
szöveg lép:
„b) a MARPOL I. melléklete szerinti anyagok tekintetében a
biztonsági adatlap, amelyen szerepelnek a termékek
fiziko-kémiai jellemzői, az adott esetnek megfelelően
beleértve az 50 °C-on mért, cSt-ban kifejezett viszkozitást
és a 15 °C-on mért sűrűséget is, valamint az IMO
MSC.286(86) jelű határozata értelmében a biztonsági
adatlapon feltüntetendő más adatok;”
2. A II. melléklet helyébe az ezen irányelv I. mellékletében
megállapított szöveg lép.
3. A IV. melléklet helyébe az ezen irányelv II. mellékletében
megállapított szöveg lép.
2. cikk

(3)

(4)

Egyértelműbbé szükséges tenni a tengeri baleseteket
követő beavatkozás lehetőségeivel kapcsolatos tagállami
hatásköröket. Egyértelműen indokolt kimondani külö
nösen, hogy a tagállamok a partjaikat vagy a kapcsolódó
érdekeltségeiket, a más hajók, azok személyzete és utasai
biztonságát vagy a parton tartózkodó személyeket veszé
lyeztető súlyos és közvetlen fenyegetés megelőzése, vala
mint a tengeri környezet megóvása céljából utasíthatják a
segítségnyújtással, a hajómentéssel és a vontatással foglal
kozó vállalkozásokat.
Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról

(1) HL L 208., 2002.8.5., 10. o.

Átültetés a nemzeti jogba
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek – a halászhajókra vonatko
zóan a 2009/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
2. cikkének (1) bekezdésében előírt átültetési határidő sérelme
nélkül – legkésőbb a hatálybalépést követően 12 hónappal
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak. Amikor a tagállamok elfogadják
ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irány
elvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen
hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok hatá
rozzák meg.
(2) HL L 131., 2009.5.28., 101. o.
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(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
tárgykörében elfogadnak.

2011.2.24.

4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

HU
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I. MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
A fedélzeti felszerelésre vonatkozó követelmények
I.

HALÁSZHAJÓK
A 15 métert meghaladó teljes hosszúságú halászhajókat a következő ütemterv szerint fel kell szerelni a 6a. cikkben
előírt automatikus azonosító rendszerrel (AIS):
— a legalább 24 méter, de 45 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2012. május 31-ig,
— a legalább 18 méter, de 24 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2013. május 31-ig,
— a legalább 15 méter, de 18 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2014. május 31-ig,
— a 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú, újonnan épített halászhajók esetében a 6a. cikkben előírt követelményt
2010. november 30-tól kell kötelezően teljesíteni.

II. A NEMZETKÖZI HAJÓFORGALOMBAN RÉSZT VEVŐ HAJÓK
A nemzetközi hajóforgalomban részt vevő mindazon személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a
nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 300 BRT bruttó űrtartalmú mindazon nem személyszállító hajókat,
amelyek valamely tagállam kikötőjébe érkeznek, a SOLAS V. fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek
megfelelően fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel (AIS). A nemzetközi hajóforgalomban részt vevő azon
személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000
BRT bruttó űrtartalmú azon nem személyszállító hajókat, amelyek valamely tagállam kikötőjébe érkeznek, a SOLAS
V. fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek megfelelően fel kell szerelni menetíróval (VDR). A 2002.
július 1. előtt épített teherhajók esetében VDR-ként olyan egyszerűsített menetíró (S-VDR) is alkalmazható, amely
kielégíti a SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.
III. A NEM NEMZETKÖZI HAJÓFORGALOMBAN RÉSZT VEVŐ HAJÓK
1. Automatikus azonosító rendszerek (AIS)
A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nem
nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 300 BRT bruttó űrtartalmú összes többi hajót a SOLAS V.
fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek megfelelően fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel
(AIS).
2. Menetíró rendszerek (VDR-rendszerek)
a) A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nem
nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000 BRT bruttó űrtartalmú, 2002. július 1-jén vagy azt
követően épített nem személyszállító hajókat fel kell szerelni olyan menetíróval (VDR), amely kielégíti a
SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.
b) A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000 BRT bruttó űrtartalmú, 2002. július 1. előtt
épített nem személyszállító hajókat fel kell szerelni olyan menetíróval (VDR) vagy egyszerűsített menetíróval (SVDR), amely kielégíti a SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.
IV. MENTESSÉGEK
1. Mentességek az AIS fedélzeten való tartására vonatkozó követelmény alól
a) A tagállamok a nem nemzetközi forgalomban részt vevő 15 méternél kisebb hosszúságú vagy 300 BRT-nél kisebb
bruttó űrtartalmú személyszállító hajókat mentesíthetik az e mellékletben az AIS-re vonatkozóan előírt követel
mények alól.
b) A tagállamok a kizárólag egy adott tagállam beltengerein és a rendesen AIS-sel felszerelt más hajók által használt
külső útvonalakon közlekedő, legalább 300 BRT, de 500 BRT-nél kisebb bruttó űrtartalmú nem személyszállító
hajókat mentesíthetik az e mellékletben az AIS fedélzeten való tartására vonatkozóan előírt követelmények alól.
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2. Mentességek a VDR vagy S-VDR fedélzeten való tartására vonatkozó követelmény alól
A tagállamok a VDR-rel, illetőleg az S-VDR-rel való felszerelés követelménye alól a következők szerint állapíthatnak
meg mentességeket:
a) A kizárólag a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke szerinti A osztálynak megfelelő
területeken kívüli tengeri területeken közlekedő személyszállító hajók mentesíthetők a VDR-rel való felszerelés
követelménye alól.
b) A 2002. július 1. előtt épített, ro-ro személyszállító hajónak nem minősülő hajók mentesíthetők a VDR-rel való
felszerelés követelménye alól abban az esetben, ha kimutatható, hogy a VDR és a hajón lévő más berendezések
között gyakorlati szempontból ésszerűen nem alakítható ki kapcsolat.
c) A 2002. július 1. előtt épített teherhajók – függetlenül attól, hogy nemzetközi vagy nem nemzetközi forgalomban
vesznek-e részt – mentesíthetők az S-VDR-rel való felszerelés követelménye alól abban az esetben, ha a hajót a
SOLAS V. fejezetében előírt végrehajtási határidőtől számítva két éven belül tartósan üzemen kívül helyezik.

___________
(1) HL L 163., 2009.6.25., 1. o.”

II. MELLÉKLET
„IV. MELLÉKLET
A tagállamok lehetséges intézkedései a tengeri közlekedés biztonságának és a környezet védelmének
veszélyeztetettsége esetén
(a 19. cikk (1) bekezdése alkalmazásában)
Ha egy hajót érintő, a 17. cikkben leírt típusú eseményt vagy körülményt követően az érintett tagállam illetékes hatósága
a nemzetközi jog szabta kereteken belül úgy ítéli meg, hogy el kell hárítani, csökkenteni kell vagy meg kell szüntetni a
partjait vagy a kapcsolódó érdekeltségeit, a más hajók, azok személyzete és utasai biztonságát vagy a parton tartózkodó
személyeket veszélyeztető súlyos és közvetlen fenyegetést, vagy védeni kell a tengeri környezetet, akkor a szóban forgó
hatóság különösen a következő intézkedésekre jogosult:
a) korlátozhatja a hajó mozgását, vagy a hajót egy meghatározott útirány követésére kötelezheti. Ez a rendelkezés nem
érinti a hajó parancsnokának a hajó biztonságos vezetésére vonatkozó felelősségét;
b) hivatalosan felszólíthatja a hajó parancsnokát a környezetet vagy a tengerbiztonságot fenyegető veszély megszünteté
sére;
c) értékelőcsoportot küldhet a hajóra a veszély felmérése, a parancsnoknak a helyzet orvoslásában való segítése és az
illetékes parti állomás minderről való folyamatos tájékoztatása érdekében;
d) közvetlen veszély esetén utasíthatja a parancsnokot a menedékhelyre vonulásra, vagy elrendelheti révkalauz igénybe
vételét vagy a hajó vontatását.
Vontatási vagy mentési megállapodás alapján vontatott hajók esetében a tagállami illetékes hatóság az a) és a d) pont
szerinti intézkedéseket a segítségnyújtásban, mentésben vagy vontatásban részt vevő vállalkozásokkal szemben is alkal
mazhatja.”
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. február 22.)
Saint Pierre és Miquelonról behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK
tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről
(az értesítés a C(2011) 986. számú dokumentummal történt)
(2011/122/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(3)

Saint Pierre és Miquelon az egyéb halfélék forrásainak
szűkösségével indokolta kérelmét.

(4)

A 2011/822/EK határozat III. mellékletének 37. cikke (1)
bekezdése és (5) bekezdésének a) és b) pontja értelmében
az eltérés indokolt, különösen a meglevő helyi ipar fejlő
désére, a gazdasági és szociális hatásra és Saint Pierre és
Miquelon különleges helyzetére való tekintettel. Az olyan
eltérés, amelyet feldolgozáson átesett termékek számára
adnak meg, hozzájárul a meglevő ipar fejlődéséhez. Az
eltérés lehetővé tétele alapvető fontosságú a kérdéses
üzem szempontjából, amely jelentős számú embert
foglalkoztat. A jelenlegi termelést célszerű új fajokkal
bővíteni.

(5)

A mennyiségekre, felügyeletre és időtartamra vonatkozó
bizonyos feltételeknek való megfelelés esetén az eltérés
nem vezetne az Unió vagy egy, illetve több tagállam
valamely gazdasági ágazatának súlyos károsodásához.

(6)

A 0303 KN-kód alá tartozó termékek kapcsán azonban a
37. cikk általános felépítéséből az következik, hogy ezek
esetében nem lehet engedélyezni a 2001/822/EK hatá
rozat III. mellékletében meghatározott származási szabá
lyoktól való eltérést. E termékek ugyanis nem járulnak
hozzá a meglévő ipar fejlődéséhez, mivel csupán csoma
goláson esnek át, ami nem valódi ipari jellegű tevé
kenység.

(7)

Szintén nem indokolt eltérést engedélyezni a 0304 KNkód alá sorolt friss és fagyasztott makréla- és heringfilé
tekintetében, mivel a filézést gépsor végzi. A filézéshez
használt emberi munkaerő oly csekély, hogy nincs kiha
tással a foglalkoztatottságra. Így e termékek feldolgozása
nem járul hozzá a meglévő ipar fejlesztéséhez, és nem
indokolt rájuk vonatkozó eltérés engedélyezése.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és
területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK
tanácsi határozatra (tengerentúli társulási határozat) (1) és külö
nösen annak III. melléklete 37. cikkére,

mivel:

(1)

(2)

A 2001/822/EK határozat III. melléklete meghatározza a
„származó termék” fogalmát és az igazgatási együtt
működés módszereit. A melléklet 37. cikke értelmében
a származási szabályoktól akkor engedélyezhető eltérés,
ha azt az adott országban vagy területen meglévő
iparágak fejlődése vagy új iparágak létrehozása indokolja.

2010. október 19-én Saint Pierre és Miquelon nyolcéves
időtartamra eltérést kért a 2001/822/EK határozat III.
mellékletében meghatározott származási szabályoktól.
November 12-én a kérelemhez kiegészítő információk
érkeztek. A kérelem tárgyát a következő, harmadik orszá
gokból származó, Saint Pierre és Miquelonban feldolgo
zott, az Unióba való exportra szánt termékek képezték:
225 tonna éves mennyiségű, a 0306 és 1605 KN-kódok
alá tartozó homár (Homarus americanus), 600 tonna, a
0303, 0304, 0305 és 1604 KN-kódok alá tartozó
makréla és hering (Scomber scombrus, Clupea harengus),
valamint 250 tonna, a 0307 és 1605 KN-kódok alá
tartozó éti kagyló.

(1) HL L 314., 2001.11.30., 1. o.
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A 0305 és 1604 KN-kódok alá tartozó makrélára és
heringre vonatkozó eltérést a füstölt és feldolgozott
halra kell korlátozni. Annak érdekében, hogy a helyi
ipar teljes körűen kihasználhassa a minőségi nyersanyag
rendszeres rendelkezésre állását, valamint hogy fősze
zonon kívül lehetőség nyíljon kiegészítő tevékenység
végzésére – méretgazdaságosságot teremtve a helyi ipar
szempontjából –, az eltérést e termékek tekintetében a
kért éves mennyiség, vagyis 600 tonna erejéig indokolt
biztosítani.
A
Közösségi
Vámkódex
létrehozásáról
szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (1) szabályokat állapít
meg a vámkontingensek kezelésére vonatkozóan. A haté
kony kezelés érdekében e szabályokat értelemszerűen kell
alkalmazni azon mennyiségek tekintetében, amelyekre a
kérdéses eltérést engedélyezik.
Mivel a 2001/822/EK határozat 2013. december 31-én
hatályát veszti, elő kell írni, hogy az eltérés 2013.
december 31. után is alkalmazandó, amennyiben új hatá
rozatot fogadnak el a Közösség és a tengerentúli
országok és területek társulására vonatkozóan, vagy
amennyiben a 2001/822/EK határozatot meghosszab
bítják.
Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2001/822/EK határozat III. mellékletének rendelkezéseitől
eltérően az e határozat mellékletében szereplő, Saint Pierre és
Miquelon területén feldolgozott halászati termékeket e határozat
feltételeinek megfelelően Saint Pierre és Miquelonról szárma
zónak kell tekinteni, ha nem származó termékekből készülnek
is.
2. cikk
Az 1. cikkben előírt eltérést a Saint-Pierre és Miquelonról 2011.
február 1. és 2019. január 31. között az Unióba behozott, a
mellékletben szereplő halászati termékekre és éves mennyiségek
erejéig kell alkalmazni.

(1) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

2011.2.24.

3. cikk
A 2454/93/EGK rendelet vámkontingensek kezelésével kapcso
latos 308a., 308b. és 308c. cikke értelemszerűen vonatkozik az
ezen határozat mellékletében szereplő mennyiségek kezelésére.
4. cikk
Saint Pierre és Miquelon vámhatóságai megteszik az 1. cikkben
említett termékekből exportált mennyiségek ellenőrzéséhez
szükséges intézkedéseket.
E célból az e határozat alapján általuk kibocsátott minden bizo
nyítványon hivatkozni kell erre a határozatra.
Saint-Pierre és Miquelon illetékes hatóságai háromhavonta
kimutatást küldenek a Bizottságnak arról, hogy milyen mennyi
ségekhez állítottak ki EUR.1 szállítási bizonyítványokat e hatá
rozat alapján, és közlik e bizonyítványok sorszámát.
5. cikk
Az e határozat alapján kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítvá
nyok 7. rovatában a következő bejegyzések valamelyikét kell
feltüntetni:
— „Derogation – Decision 2011/122/EU”
— „Dérogation – Décision 2011/122/UE”.
6. cikk
E határozat 2011. február 1-jétől 2019. január 31-ig alkalma
zandó.
Azonban ha a 2001/822/EK határozatot felváltja egy új, 2013.
december 31-ét követően is érvényes preferenciális rendszer,
vagy a jelen rendszer érvényességét meghosszabbítják, ezt a
határozatot továbbra is alkalmazni kell az új rendszer vagy a
jelenlegi rendszer meghosszabbított érvényességének lejártáig, de
legfeljebb 2019. január 31-ig.
7. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 22-én.
a Bizottság részéről
Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
SAINT PIERRE ÉS MIQUELONON FELDOLGOZOTT HALÁSZATI TERMÉKEK

Sorozatszám

HR-kód

Az áruk megnevezése

Időszak

Teljes éves
mennyiség
(tonna)

09.1623

ex 0306 12
ex 1605 30

Fagyasztott főtt homár (Homarus ameri
canus) egészben.
Fagyasztott főtt homár (Homarus ameri
canus) darabolva.
Fagyasztott homár (Homarus americanus)
húsa főzve vagy nyersen.
Homár (Homarus americanus) húsa elké
szítve, beleértve a készételeket is.

2011.2.1–2019.1.31.

225

09.1624

ex 0305 42
ex 0305 49
ex 1604 12
ex 1604 15
ex 1604 20

Füstölt hering- (Clupea harengus) vagy
makrélafilé (Scomber scombrus).
Elkészített vagy konzervált hering (Clupea
harengus) vagy makréla (Scomber scombrus).

2011.2.1–2019.1.31.

600

09.1625

ex 0307 39
ex 1605 90

Fagyasztott főtt éti kagyló (Mytilus edulis)
héjában vagy anélkül.
Elkészített vagy konzervált éti kagyló
(Mytilus edulis), éti kagylót tartalmazó
ételkészítmények, beleértve a készételeket
is.

2011.2.1–2019.1.31.

250
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. február 23.)
a szedaxán és a Bacillus firmus I-1582 hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk hiánytalanságának
elvi elismeréséről
(az értesítés a C(2011) 989. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/123/EU)
érintett hatóanyagokat tartalmazó legalább egy növény
védő szer tekintetében pedig az említett irányelv III.
mellékletében előírt követelményeknek.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy össze kell állítani a
növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett
hatóanyagok európai uniós jegyzékét.
2010. június 18-án a Syngenta Crop Protection AG a
szedaxán hatóanyagra vonatkozó dokumentációt, vala
mint a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékle
tébe való felvételére irányuló kérelmet nyújtott be Fran
ciaország hatóságaihoz.

(3)

A Bacillus firmus I-1582 hatóanyagra vonatkozóan a
Bayer CropScience SAS 2010. szeptember 29-én nyúj
totta be Franciaország hatóságaihoz a dokumentációt,
valamint a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I.
mellékletébe való felvételére irányuló kérelmet.

(5)

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

(2)

(4)

(6)

A francia hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy az
előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó hatóanyagokra
vonatkozó dokumentációk vélhetően megfelelnek a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és
információszolgáltatási követelményeknek. Úgy tűnik,
hogy a benyújtott dokumentációk ugyancsak megfelelnek
egy, az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő
szerre vonatkozóan a 91/414/EGK irányelv III. mellékle
tében megállapított adat- és információszolgáltatási köve
telményeknek is. Ezt követően a kérelmezők a
91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésének
megfelelően a dokumentációkat továbbították a Bizott
ságnak és a többi tagállamnak, amelyek azután átadásra
kerültek az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottságnak.
E határozat célja, hogy uniós szinten hivatalosan megerő
sítse, hogy a dokumentációk elvben megfelelnek a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és
információszolgáltatási követelményeknek, valamint az

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

1. cikk
Az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra
vonatkozó, a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanya
goknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele
céljából benyújtott dokumentációk elvben megfelelnek a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és
információszolgáltatási követelményeknek.
A dokumentációk – figyelemmel a javasolt felhasználásra – egy,
a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szer tekintetében
megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megálla
pított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.
2. cikk
A referens tagállam folytatja az 1. cikkben említett dokumentá
ciók részletes vizsgálatát, és a Bizottságnak a lehető leghama
rabb, de legkésőbb 2012. február 28-ig megküldi vizsgálatai
következtetéseit az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy a
felvétel elutasítására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonat
kozó ajánlásokkal együtt.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.
a Bizottság részéről
John DALLI

a Bizottság tagja

2011.2.24.
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MELLÉKLET
AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAGOK
Közhasználatú név,
CIPAC-azonosítószám

Szedaxán
CIPAC-szám: 833
Bacillus firmus I-1582
CIPAC-szám: nem alkalmazandó

Kérelmező

Kérelem kelte

Referens tagállam

Syngenta Crop Protection AG

2010. június 18.

Franciaország

Bayer CropScience SAS

2010. szeptember 29.

Franciaország
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. február 23.)
az etametszulfuron hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges
felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció hiánytalanságának elvi elismeréséről
(az értesítés a C(2011) 991. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/124/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

(5)

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

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:

Az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagra vonat
kozó, a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagnak a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából
benyújtott dokumentáció elvben megfelel a 91/414/EGK
irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszol
gáltatási követelményeknek.

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy össze kell állítani a
növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett
hatóanyagok európai uniós jegyzékét.

(2)

2010. június 29-én a DuPont de Nemours GmbH az
etametszulfuron hatóanyagra vonatkozó dokumentációt,
valamint a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I.
mellékletébe való felvételére irányuló kérelmet nyújtott
be az Egyesült Királyság hatóságaihoz.

(3)

Az Egyesült Királyság hatóságai jelezték a Bizottságnak,
hogy az előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó ható
anyagra vonatkozó dokumentáció vélhetően megfelel a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és
információszolgáltatási követelményeknek. Úgy tűnik,
hogy a benyújtott dokumentáció ugyancsak megfelel
egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő
szerre vonatkozóan a 91/414/EGK irányelv III. mellékle
tében előírt adat- és információszolgáltatási követelmé
nyeknek is. Ezt követően a kérelmező a 91/414/EGK
irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően a doku
mentációt továbbította a Bizottságnak és a többi tagál
lamnak, amely azután átadásra került az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozat célja, hogy uniós szinten hivatalosan megerő
sítse, hogy a dokumentáció elvben megfelel a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és
információszolgáltatási követelményeknek, valamint az
érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő
szer tekintetében pedig az említett irányelv III. mellékle
tében előírt követelményeknek.

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

1. cikk

A dokumentáció – figyelemmel a javasolt felhasználásra – egy, a
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelel
a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és
információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk
A referens tagállam folytatja az 1. cikkben említett dokumen
táció részletes vizsgálatát, és a Bizottságnak a lehető leghama
rabb, de legkésőbb 2012. február 28-ig megküldi vizsgálatai
következtetéseit az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy a
felvétel elutasítására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonat
kozó ajánlásokkal együtt.

3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.

a Bizottság részéről
John DALLI

a Bizottság tagja

2011.2.24.
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MELLÉKLET
AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG
Közhasználatú név, CIPAC-azonosító
szám

Etametszulfuron
CIPAC-szám: 834

Kérelmező

Kérelem kelte

DuPont de Nemours GmbH

2010. június 29.

Referens tagállam

Egyesült Királyság
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IV
(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi
aktusok)

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 305/09/COL
(2009. július 8.)
a Notodden önkormányzata és a Becromal Norway AS közötti áramértékesítési megállapodásról
(Norvégia)
AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG (1),

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo
dásra (2) és különösen annak 61–63. cikkére és 26. jegyzőköny
vére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a
Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (3) és különösen
annak 24. cikkére,

tekintettel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegy
zőkönyve (4) I. része 1. cikkének (3) bekezdésére, valamint II.
része 4. cikkének (2) bekezdésére, 4. cikkének (4) bekezdésére és
7. cikkének (2) bekezdésére,

miután az említett rendelkezéseknek megfelelően felkérte az
érdekelt feleket észrevételeik megtételére (5), és ezen észrevételek
figyelembevételével,

mivel:

I. TÉNYEK
1. Az eljárás
A Hatóság hivatalos eljárás megindításáról szóló 718/07/COL
határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában és annak
EGT-kiegészítésében tették közzé (6). A Hatóság felkérte az érde
kelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket. A Hatósághoz az
érdekelt felektől nem érkeztek észrevételek. A norvég hatóságok
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

A továbbiakban: a Hatóság.
A továbbiakban: EGT-megállapodás.
A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.
A továbbiakban: 3. jegyzőkönyv.
HL C 96., 2008.4.17., 21. o. és 20. sz. EGT-kiegészítés, 2008.4.17.,
36. o.
(6) HL C 96., 2008.4.17., 21. o. és 20. EGT-kiegészítés, 2008.4.17.,
38. o.

2008. február 4-én kelt levelükben (dokumentumszám:
463572) küldték meg észrevételeiket az eljárás megindításáról
szóló határozattal kapcsolatban.

A támogatás kedvezményezettje – a Becromal Norway AS –
2008. május 21-én kelt levelében találkozót kért a Hatósággal.
A találkozóra a Hatóság épületében került sor 2008. június 11én. A találkozó keretében a Becromal képviselői megemlítették
többek között a Notodden önkormányzata és a Becromal
közötti kiegészítő megállapodást, amely a Becromal által
üzemeltetett erőműből származó szennyvíz önkormányzat általi
hasznosítására irányul (dokumentumszám: 482695).

2. A vizsgált intézkedés leírása
Notodden a délkelet-norvégiai Telemark megyéhez tartozó
körzet. Elhelyezkedése miatt – a Heddalsvatnet tóba torkolló
két folyó torkolata – a körzet jelentős vízenergia-forrásokkal
rendelkezik.

Emiatt a körzet minden évben jogosult bizonyos mennyiségű,
ún. „koncessziós áramra” a vízerőmű-üzemeltetőktől. A
koncessziós áramra vonatkozó szabályokat az ipari engedélye
zési törvény 2. szakaszának (12) bekezdése és a vízenergiáról
szóló törvény 12. szakaszának (15) bekezdése határozza
meg (7). Ezen azonos szövegezésű rendelkezések alapján az
erőmű működési helye szerinti megyék vagy körzetek jogo
sultak az erőmű éves termelésének legfeljebb 10 %-ára az
állam által meghatározott áron. Az 1959 előtt nyújtott koncessziók esetében, mint amilyen a szóban forgó koncesszió is,
(7) E rendelkezések szövege a következő: „Az engedélyben ki kell kötni,
hogy az engedélyes az erőmű működési helye szerinti megyéknek
vagy körzeteknek átadja az egyes vízerőművekben termelt többletvízenergia legfeljebb tíz százalékát, a 11. szakasz 1. alszakaszában
ismertetett számítás szerint, vö. 2. szakasz, harmadik bekezdés. Az
átadott mennyiségről és annak elosztásáról az érintett Minisztérium
határoz a megye vagy a körzet általános elektromosáram-szükséglete
alapján. A megye vagy a körzet a rendelkezésre bocsátott áramot
szükségletei szerint használhatja. […] Az áram [körzet által fize
tendő] árát az ország vízerőműveiből vett reprezentatív minta átlag
költsége alapján határozzák meg. E költség számításakor nem veszik
figyelembe az áramtermelésből származó, szokásos megtérülést
meghaladó nyereségekre kivetett adókat. A Minisztérium minden
egyes évben meghatározza az erőmű átviteli alállomásán szállított
áram árát. Az első és a harmadik mondat rendelkezései nem alkal
mazandók az 1959. április 10-i 2. törvény hatálybalépése előtt érvé
nyes engedélyekre.” (A norvég Kőolaj- és Energiaügyi Minisztérium
angol fordítása alapján.)
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az ár megállapításának alapja az erőmű ún. „egyedi költségei”,
amennyiben nem állapodnak meg alacsonyabb árban (1). Így a
koncessziós áram ára rendszerint a piaci árnál alacsonyabb lesz.
Az egyes körzetek koncessziós áramra való jogosultságáról
„általános elektromosáram-szükségletük” alapján döntenek. A
Norvég Vízerőforrás és Energia Igazgatóság szerint ebbe beletar
tozik az iparnak, a mezőgazdaságnak és a háztartásoknak szol
gáltatott elektromos áram, a nagy energiaintenzitású iparág
aknak és a fafeldolgozásnak szolgáltatott áram viszont
nem (2). 1988-tól Notodden körzet a Notoddenben található
Sagafoss vízesésből termelt áramból körülbelül 3,9 GWh
mennyiségre volt jogosult, amit a jelek szerint 2002-ben
7,114 GWh-ra növeltek (3).
A koncessziós áram azon mennyiségein kívül, amelyekre a
körzet a koncessziós áramról szóló szabályozások alapján jogo
sult volt, Notodden önkormányzata a jelek szerint saját haszná
lati jogokkal is rendelkezett a notoddeni Sagafoss vízesés tekin
tetében. Ezt a használati jogot a Tinfos AS aknázta ki, és nem
maga az önkormányzat. Cserébe az önkormányzat az erőműtől
további elektromosáram-mennyiségre volt jogosult. A Notodden
és a Tinfos közötti üzleti kapcsolatot jelenleg a 2001. augusztus
15-én megkötött szerződés szabályozza (4). Ez a szerződés
kiköti, hogy 2006. március 31-ig a község évi 30 GWh-nyi
áram megvásárlására jogosult a Tinfos AS-től, amely magába
foglalja a 3,9 GWh-nyi koncessziós áramot. A koncessziós
áram és a pótlólagos mennyiség árát 13,5 øre/kWh-ban álla
pították meg. 2006. március 31-e után az önkormányzat csak a
koncessziós áramnak megfelelő mennyiség megvásárlására volt
jogosult, ettől fogva alkalmazzák azokat az árakat, amelyeket az
önkormányzat számára az ilyen áram megvásárlására határoztak
meg.
Az önkormányzatok koncessziós áramra való jogosultságának
idevágó, fent hivatkozott jogalapja kifejezetten megállapítja,
hogy az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek a koncessziós áram felett, függetlenül attól, hogy a jogosultság tárgyát
képező mennyiséget a körzetek „általános elektromosáram-szük
séglete” alapján számítják ki. Így az önkormányzatok nem
akadályozhatók abban, hogy az ilyen áramot a körzetben
működő, nagy energiaintenzitású iparágaknak, vagy bármilyen
más iparágnak értékesítsék.
Ilyen háttér mellett az önkormányzat 2002. május 10-én megál
lapodást (5) kötött a Becromal alumíniumfólia-gyártóval azon
árammennyiség továbbadásáról, amelyre a Tinfos-szal kötött
megállapodás alapján jogosult volt. A megállapodás visszame
nőleges hatályú, tehát azokra az árammennyiségekre is érvényes,
amelyeket a Becromal számára 2001. május 14-e és a szerződés
aláírásának napja között értékesítettek. Úgy tűnik, hogy a
(1) Az erőmű „egyedi költségeit” az 1959-ig alkalmazandó rendelkezé
sekkel összhangban számítják. E rendelkezések szerint az árat az
egyedi költség alapján következőképp számítják: az üzem termelési
költségei a bekerülési költségekre számított 6 %-os kamattal, ehhez
hozzáadódik egy 20 %-os felár, majd ezt az összeget elosztják az
1970–1999 közötti időszak termelésének átlagával. Lásd a 2001.
augusztus 24-i ún. KTV-Notat nr 53/2001 dokumentumot, doku
mentumszám: 455241.
(2) KTV-Notat nr 53/2001, lásd fenti idézetet.
(3) Lásd Norvégia válaszát a második információkérés 4. kérdésére,
dokumentumszám: 449660.
(4) Melléklet a 449660. sz. dokumentumhoz.
(5) Norvégia 2007. július 9-i válaszának melléklete, dokumentumszám:
428860.
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szóban forgó mennyiségek megegyeznek azokkal a mennyi
ségekkel, amelyekre az önkormányzat a Tinfos-szal kötött szer
ződés szerint 2007. március 31-ig jogosult volt, és a követke
zőképpen alakultak: 2001. május 14-től 2001. december 31-ig
14,4794 GWh, 2002-től 2005-ig évente 30 GWh, 2006. január
1-jétől 2006. március 31-ig 7,397 GWh, és végezetül 2006.
április 1-jétől 2007. március 31-éig egy opció, amely a
Becromal számára lehetőséget nyújt a körzetnek járó koncessziós áram megvásárlására. Az árak szintén megfelelnek a
község és a Tinfos közötti szerződésben meghatározottaknak,
vagyis 2006. március 31-ig 13,5 øre/kWh, valamint tükrözik a
2006. április 1.–2007. március 31. közötti időszakra vonatko
zóan „azokat a feltételeket, amelyek mellett Notodden önkormányzata
ebben az időpontban megvásárolhatja a szóban forgó árammennyi
séget.”
A Becromal élt azzal az opcióval, hogy a 2006. április 1-je és
2007. március 31-e közötti időszakban megvásárolhatja a
koncessziós áramot (6). Notodden önkormányzata kijelentette,
hogy a 2006. április–június közötti időszakban az önkor
mányzat 15,21 øre/kWh-t fizetett a koncessziós áramért,
amelyet a Becromalnak ugyanezen az áron adott tovább.
2006. július és december között a község 11,235 øre/kWh-t
fizetett az áramért, amit a Becromalnak 15,21 øre/kWh áron
adott tovább. 2007. január és március között az önkormányzat
10,425 øre/kWh-t fizetett az áramért, amelyet a Becromalnak
14,20 øre/kWh áron adott tovább (7).
2007. március 4-én kelt levelében (8) a Becromal kérelmezte az
áramvásárlási megállapodás meghosszabbítását. A vállalat arra is
rákérdezett, hogy lehetséges-e a szerződésbe nagyobb mennyi
ségeket belefoglalni. 2007. április 30-án az önkormányzat a
kérésre adott válaszában felkínálta a Becromal számára a
körzetnek járó koncessziós áram megvásárlását 2007. április
1. és december 31. között 20 øre/kWh áron (amely állítólag
megfelel az északi áramtőzsdén – Nord Pool – 2007. májusában
érvényes azonnali árnak), majd ezt követően 2008. január 1. és
2010. december 31. között egy három évre szóló megállapodás
keretében 26,4 øre/kWh áron. Az önkormányzat kijelentette
továbbá, hogy 2007. április 1-jétől a koncessziós áram mennyi
sége 7,113 GWh lesz.
2007. június 30-án a Becromal válaszában elfogadta a 2007. év
utolsó kilenc hónapjára felkínált árakat. Ezzel ellentétben nem
fogadta el a 2008–2010 közötti időszakra felkínált árat, mivel
azt túl magasnak ítélte meg. Az önkormányzat július 4-én kelt
válaszában kifejtette, hogy a Becromal levelében foglaltak
alapján úgy tekinti, hogy megegyeztek a 2007. évi árammennyiségekről, ezért hamarosan megállapodás-tervezetet fog
eljuttatni a vállalat számára. A 2008–2010 közötti időszakot
illetően fenntartotta korábbi álláspontját, miszerint a szerződést
piaci feltételek mellett kell megkötni (9). Az önkormányzat
később megerősítette, hogy formális megállapodást még nem
kötöttek. Továbbá, ami a 2008. január 1-je utáni időszakot
illeti, tárgyalásokra sem került még sor eddig (10).
(6) A Hatóságnak nincsen birtokában a meghosszabbításra irányuló
megállapodás másolata.
(7) Dokumentumszám: 521513, 2009. június 11-én kelt elektronikus
levél.
(8) Norvégia 2007. július 9-i válaszának melléklete, dokumentumszám:
428860.
(9) Lásd Norvégia 2007. július 9-i válaszának mellékleteit, dokumen
tumszám: 428860.
(10) Lásd Norvégia válaszát a Hatóság második információkérésére,
dokumentumszám: 449660.
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3. A norvég hatóságok észrevételei
A norvég hatóságok észrevételeiket Notodden önkormányzata
egyik levelének továbbításával küldték meg.

Az önkormányzat elsősorban azzal érvel, hogy a Nord Pool
áramtőzsdén kötött hosszú távú, tőzsdén kívüli (OTC) szerző
dések piaci ára valójában majdnem egyenlő volt azzal az árral,
amelyben Notodden önkormányzata és a Becromal megegye
zett. A Norvégiai Statisztikai Hivatal honlapjáról letöltött (1),
„A nagykereskedelmi piacon kereskedett villamos energia és
koncessziós áram árai 1994-2005.” című táblázat szerint
2001-ben az 1–5 éves szerződések átlagára 13,6 øre/kWh
volt, miközben a Notodden és a Becromal 13,5 øre/kWh
árban állapodott meg egymással.

A község szerint a szerződéses ár és a Statisztikai Hivatal táblá
zatában szereplő ár is jóval alacsonyabb a Nord Pool áram
tőzsdén jegyzett azonnali árnál. E tekintetben hangsúlyozza,
hogy a Becromalnak kínált ár és a piaci ár közötti, 17,5 millió
NOK körüli különbség – amelyet az önkormányzat által a válla
latnak írt levél említ, illetve amelyre az eljárást megindító hatá
rozat hivatkozik – valójában megfelel a megállapodott ár és az
azonnali ár közötti különbségnek.

A releváns viszonyítási ár tekintetében az önkormányzat úgy
érvel, hogy a szerződéses árat a tőzsdén kívüli szerződések
árával kellene összehasonlítani, nem pedig az azonnali árral.
Bár az önkormányzat az ezen megállapodás keretében vásárolt
áramot értékesíthette volna a spot piacon, amivel potenciálisan
magasabb árat érhetett volna el, az érvelés szerint azonban ez
jelentős pénzügyi kockázatnak tette volna ki az önkormány
zatot. A kockázat onnan ered, hogy az önkormányzat jogosult
és köteles arra, hogy 2006. március 31-ig évente 30 GWh
áramot vásároljon 13,5 øre/kWh áron a Tinfos-tól. Ezért, ha
az azonnali ár ebben az időszakban 13,5 øre/kWh alá esne,
az az önkormányzatnak veszteséget jelentene. A norvég ható
ságok szerint a Becromal-lal kötött szerződés egy olyan viszo
nossági szerződés, amelynek célja az önkormányzat pénzügyi
veszteség elleni bebiztosítása.

II. ÉRTÉKELÉS
1. Állami támogatás fennállása
1.1. Az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatás megléte és a Hatóság eljárást megindító határoza
tában megfogalmazott aggályai
Az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatás meghatározása a következő:
(1) Az aktualizált táblázatot lásd: http://www.ssb.no/english/subjects/10/
08/10/elektrisitetaar_en/tab-2008-05-28-23-en.html

2011.2.24.

„Ha e megállapodás másként nem rendelkezik, összeegyeztethe
tetlen az e megállapodásban foglaltak érvényesülésével az EKtagállamok vagy az EFTA-államok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos
vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a Szerződő Felek közötti kereskedelmet.”

E rendelkezésből következik, hogy akkor áll fenn az EGT-megál
lapodás szerinti állami támogatás esete, ha a támogatást állami
forrásokból nyújtják, a kedvezményezett(ek)nek szelektív gazda
sági előnyt nyújt; a kedvezményezett az EGT-megállapodás értel
mében vett vállalkozás, valamint a támogatási intézkedés
torzítja a versenyt és érinti a Szerződő Felek közötti keres
kedelmet.

Az eljárást megindító határozatában a Hatóság megállapította,
hogy a Notodden önkormányzata és a Becromal közötti szer
ződés szelektív előnyt nyújt a Becromal-nak és ezért támogatást
tartalmaz, amennyiben a felek közötti megállapodás szerinti ár
nem felel meg a piaci árnak. A Hatóság szerint a tények arra
utalnak, hogy a szerződéses ár alacsonyabb lehetett a piaci árnál.
Először is, a Hatóság rámutatott arra, hogy az önkormányzat és
a Becromal közötti áramértékesítési szerződésben megállapított
ár tükrözi az önkormányzat Tinfos-szal kötött szerződésében
szereplő, az önkormányzat vételi árát. Mivel ez az ár részben
a koncessziós áram árán alapul, részben annak ellentételezését,
hogy a Tinfos aknázza ki az önkormányzat vízesésre vonatkozó
használati jogát, valószínű, hogy ez az ár jóval alacsonyabb a
piaci árnál.

A Hatóság rámutatott arra, hogy az ár alacsonyabbnak tűnik az
ugyanabban az időszakban megkötött más szerződésekhez
képest. Végezetül a Hatóság utalt az önkormányzat azon kije
lentésére, miszerint a Becromal a szerződés alapján a piaci árhoz
képest valószínűleg 17,5 millió NOK összeget takarított meg.

1.2. Előny megléte az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése
értelmében
E feltétel akkor teljesül, ha az intézkedések révén a Becromal
olyan előnyökhöz jut, amelyek mentesítik azon terhek alól,
amelyeket egyébként a saját költségvetéséből kellene finanszí
roznia. Ez az eset állna fenn akkor, amikor egy közjogi jogalany
nem közönséges gazdasági szereplőként rögzíti az energiadíjszabást, hanem arra használja fel, hogy az energiafogyasz
tóknak pénzbeli előnyt nyújtson (2). Jelen esetben akkor állna
fenn előny, ha a Notodden önkormányzata és a Becromal
közötti szerződésben az áramra meghatározott ár alacsonyabb
volna a piaci árnál. Ebben az esetben az intézkedés szelektív is
lenne, mivel kizárólag a Becromal számára nyújtana előnyt.
(2) Lásd: 67/85. sz., 68/85. sz. és 70/85. sz. Kwekerij Gebroeders van
der Kooy BV és társai kontra Bizottság egyesített ügyeket, EBHT
1988., 219. o., 28. pont.
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döntését a sajátjával, ami azt jeleni, hogy az önkormányzatnak,
mint a villamos energia értékesítőjének, tág mozgástérrel kell
rendelkeznie döntéseinek meghozatala során. Csak abban az
esetben minősülne az intézkedés állami támogatásnak, amikor
nincs más ésszerű indoka annak, hogy az önkormányzat miért
az adott szerződést választotta (2). Mivel megállapítható, hogy
létezik a kétoldalú hosszú távú szerződések piaca és meghatá
rozható a piaci ár, abból kell kiindulni, hogy a piaci befektetők
a körülményektől függően az ilyen megállapodásokat részesít
hetik előnyben az azonnali áron történő értékesítésekkel
szemben, még akkor is, ha az árammennyiség áramtőzsdén
(vagyis azonnali áron) történő értékesítése esetleg nagyobb
nyereséget hozott volna. Több gazdaságilag ésszerű indok –
mint pl. kockázatcsökkentés és az adminisztráció egyszerűsítése
– is állhat az olyan döntés mögött, amely egy adott időszakban
egyetlen, stabil vásárlót részesíti előnyben az áramtőzsde inga
dozó áraival szemben.

1.2.1. A piaci ár meghatározásának alapja
A Hatóság előzetesen megállapítja, hogy a megállapodásban
foglalt, fent említett költségalapú ármechanizmus alapján felté
telezhető a gazdasági előny megléte. A koncessziós áram –
melynek megvásárlására az önkormányzatok jogosultak – fent
említett jogszabályok alapján megállapított árai az esetek több
ségében jelentősen alacsonyabbak lennének a piaci árnál.
Azonban a gazdasági előny meglétének megállapításához ez a
feltételezés önmagában még nem elégséges. Be kell bizonyítani,
hogy az ár valóban alacsonyabb volt a Notodden önkormány
zata és a Becromal közötti szerződéshez hasonló szerződések
piaci áránál.
A piaci ár meghatározása érdekében a Hatóságnak meg kell
vizsgálnia, hogy a piacgazdaságban működő magánbefektető
számára milyen ár lett volna elfogadható. Az eljárást megindító
határozatában a Hatóság arra hivatkozott, hogy a kifizetett ár és
a piaci ár között 17,5 millió NOK összegű különbség áll fenn. A
Hatóság eljárást megindító határozatához kapcsolódó észrevéte
leikben a norvég hatóságok tisztázták, hogy ez a különbség a
spot piaci ár és a szerződéses ár közötti különbség. Mivel
azonban a szóban forgó szerződés öt évre szóló kétoldalú szer
ződés, a szerződéses ár nem hasonlítható szükségszerűen össze
a spot piaci árakkal, mivel azok az árak a Nord Pool áram
tőzsdén értékesített villamos energia árát tükrözik. A Nord
Pool elspot piacán óránkénti áramszerződésekkel kereskednek
a következő nap 24 óráján belül történő fizikai szállításra
vonatkozóan (1). Azonban e szerződések időtartama és a keres
kedésük feltételei jelentősen eltérnek a szóban forgó szerző
déstől.

A Hatóság e tények alapján megállapítja, hogy célszerű a szer
ződéses árat az olyan szerződések átlagárához hasonlítani,
amelyeket hasonló feltételek mellett, hasonló időtartamra és
hasonló időszakban kötöttek meg. A Hatóság kifejezetten hang
súlyozza, hogy a szerződés megkötése idején várható piaci árat
kell értékelni, nem pedig a piaci ár ezt követő alakulását a
szerződés időtartama alatt.
1.2.2. A kétoldalú hosszú távú szerződések piaci árára vonat
kozó adatok
A kétoldalú hosszú távú szerződések a szerződés megkötése
idején érvényes piaci árának meghatározása érdekében a norvég
hatóságok a hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló
határozattal kapcsolatos észrevételeikben megküldték a Norvég
Statisztikai Hivatal nagykereskedelmi piacon kereskedett
villamos energia és koncessziós áram 1994–2005 közötti áraira
vonatkozó statisztikáit (akkoriban a Norvég Statisztikai Hivatal
24. táblázata, jelenleg 23. táblázata).

Megvizsgálandó, hogy egy piacgazdaságban működő magánbe
fektető amellett döntött volna-e, hogy hosszú távra szóló kétol
dalú szerződést köt a szóban forgó megállapodásban rögzített
ár és feltételek mellett. Ennek értékelésekor a Hatóság nem
helyettesítheti az önkormányzat gazdasági alapon meghozott

23. táblázat
Nagykereskedelmi piacon kereskedett villamos energia és koncessziós áram. 1994-2007. Øre/kWh (3)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kétoldalú szerző
dések, összesen

13,2

14,4

16

17,1

13,5

13,2

12,5

14,7

16,5

21,9

18,9

19,1

26,4

24,1

Max. 1 éves szer
ződések

11,9

14,7

17,2

19,6

15,1

13,4

12,5

18,4

20,5

29,2

23,8

23,6

36

24,2

1–5 éves szerző
dések

14,2

15,6

16,8

18,7

14,9

15,6

15,2

13,6

17,3

21

18,8

18,5

23,7

31

5 évnél hosszabb
szerződések

13,5

12,7

14

13,7

11,2

11

10,7

10,5

10,4

12,4

12,4

12,1

20,6

15,5

Piaci áramkeres
kedés, összesen

17,3

12,3

25,4

14,2

12,1

11,7

11

19

21,6

30,8

23,8

24,7

39,5

24,3

_____________
(1) További részletekért lásd: http://www.nordpoolspot.com/trading/The_Elspot_market/
(2) Ennek analógiájára lásd: A Hatóság iránymutatása a feldolgozóiparban működő közvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra
vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról, 5(1) és 5(3) bekezdés.
(3) http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-23-en.html
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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Azonnali árak

18,2

11,3

25,4

14,3

12,1

11,7

11

18,8

21,6

30,8

24,9

24,7

39,6

24,3

Szabályozási piac

17,3

14,8

25,3

13,6

12,1

11,8

10,3

19,1

20,8

30,5

23,8

24,3

38,4

24,4

Koncessziós áram

9,8

9,4

10,4

10,9

9,1

10

9,3

10

9,7

8,7

7,6

7,5

6,8

7,6

E táblázat szerint az 1–5 éves kétoldalú szerződések kilowatt-óránkénti átlagára 2001-ben 13,6 øre, 2002ben pedig 17,3 øre volt. Az öt évnél hosszabb szerződések esetében az árak 10,5 øre és 10,4 øre voltak. A
Hatóság információt kért a Norvég Statisztikai Hivataltól a statisztika alapját képező szerződésekkel kapcso
latban. A Norvég Statisztikai Hivatal szerint a táblázatban szereplő adatokat a szóban forgó évben érvényes
nagykereskedelmi szerződések – ideértve a korábban megkötött de még futó szerződéseket is – alapján
határozták meg. Továbbá, a táblázat nem tartalmazza a végfelhasználókkal kötött szerződéseket (1). Az
adatokon kívül a Norvég Statisztikai Hivatal technikai magyarázatot is küldött a norvég hatóságoknak az
alkalmazott adatsorról (2).
A Hatóság a Norvég Statisztikai Hivatal adatbázisából más statisztikákat is relevánsnak talált, ilyen minde
nekelőtt a 7. számú „A nagykereskedelmi piacon értékesített villamos energia negyedéves és éves áraira
vonatkozó idősor (adók nélkül)”:
7. táblázat
A nagykereskedelmi piacon értékesített villamos energia negyedéves és éves áraira vonatkozó idősor (adók
nélkül) (3)
1
2001

2
2001

3
2001

4
2001

1
2002

2
2002

3
2002

4
2002

1
2003

2
2003

3
2003

4
2003

Villamosenergia-értékesítés

24,3

17

15,8

16,1

16,9

13

14,2

25,6

29,2

20,7

23,8

25,4

Fix áras, kötött idejű áramvétele
zési szerződések

13,7

12,1

13,6

17,4

16,1

14,6

12,6

11,2

23,7

10,7

10,9

11,1

Fix áras, kötetlen idejű áramvéte
lezési szerződések

21,5

19,8

17,9

17,8

18,7

15,9

14,4

20,6

26,1

22,1

28,1

24,4

Hozzáférés a villamos energi
ához

21,5

15,8

14,7

15

14,3

11,5

12,6

22,6

28,3

21,1

21,1

21,9

Új fix áras szerződések (az adat
felvétel hetét megelőző utolsó
három hónapban megkötött
szerződések)

13,8

15,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

33,1

1
2004

2
2004

3
2004

4
2004

1
2005

2
2005

3
2005

4
2005

1
2006

2
2006

3
2006

4
2006

Villamosenergia-értékesítés

21,2

19,2

21,3

19,9

18,9

23,4

22,6

21,6

30,7

25,5

44,1

38,2

Fix áras, kötött idejű áramvétele
zési szerződések

17,8

10,9

16

11

12,1

11,9

11,1

10,5

10,7

10,7

10,5

13,8

Fix áras, kötetlen idejű áramvéte
lezési szerződések

20,7

21,5

23,2

20,7

22,6

21,6

17,9

20,3

26,9

21,9

36,7

33

Hozzáférés a villamos energi
ához

19,6

17,3

19,7

19,1

16,8

22,8

22

18,6

29

26,2

42,7

36,7

Új fix áras szerződések (az adat
felvétel hetét megelőző utolsó
három hónapban megkötött
szerződések)

—

25,5

—

18,9

23,2

—

—

—

33,5

—

—

—

(1) Dokumentumszám: 495870
(2) Dokumentumszám: 503107, Redegjørelse SSB.
(3) Ez a táblázat csak a leginkább idevágó árakra és időszakokra vonatkozó oszlopokat és sorokat tartalmazza. A teljes
változat elérhető a következő honlapon: http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elkraftpris_en/arkiv/
tab-2009-04-06-07-en.html
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A szerződés szövege alapján (1) úgy tűnik, hogy a Notodden
önkormányzata és a Becromal közötti szerződés ún. „kötött
idejű áramvételezési szerződés”, vagyis olyan szerződés, amely
a szerződés teljes időtartamában percenként fix árammennyi
séget garantál (2). A fix áras, kötött idejű áramvételezési
szerződések (a fenti táblázat második sora) esetében az átlagár
2001. május 14-én 12,1 øre/kWh volt, 2002. május 10-én
pedig 14,6 øre/kWh.

Ezen kívül a táblázat utolsó sora az adatfelvétel hetét megelőző
utolsó három hónapban megkötött új, fix áras szerződések árát
mutatja. Az adatok szerint 2001 második negyedévében az ár
15,6 øre/kWh volt, miközben úgy tűnik, hogy 2002 második
negyedévére vonatkozó árakra nem állnak rendelkezésre adatok.
Ezek az adatok egyaránt tartalmazzák a kötött idejű és a
kötetlen idejű áramvételezési szerződéseket.

A Hatóság a Nord Pool áramtőzsdére vonatkozóan is összeállí
tott adatokat. A Nord Pool statisztikái az áramtőzsdén keres
kedett 1 éves pénzügyi szerződések átlagárát mutatják egy adott
határnapra vonatkozóan. Az árak a pénzügyi szerződéseknek a
szóban forgó határnapon érvényes árát tükrözik. 2001. május
14-én a szóban forgó szerződéstípusok szerinti árak
18,4 øre/kWh, 17,413 øre/kWh és 17,75 øre/kWh voltak (3).

Továbbá, a Norvég Statisztikai Hivatal a villamos energia végfel
használói által fizetett elektromosáram-árakról is készít statisz
tikákat (4). A Hatóság szerint azonban ezek az adatok kevésbé
relevánsak, mivel a Norvég Statisztikai Hivatal szerint a nagy
energiaintenzitású iparágakra alkalmazandó árak valószínűleg
hosszú távú, államilag támogatott szerződéseket tartalmaznak,
melyeket még az EGT-megállapodás hatálybalépése előtt
kötöttek meg. Emiatt ezek az árak jóval alacsonyabbak a fent
említett nagykereskedelmi áraknál (5).

1.2.3. A különböző árstatisztikák szerepe a Becromal szerződés
piaci árának meghatározásában
A legjobban összehasonlítható árak meghatározása érdekében
szükséges részletesen elemezni a Notodden önkormányzata és
a Becromal közötti szerződést.
(1) A szerződés 2. záradéka szerint: „Az áram mennyiségét minden
évben egyenletesen kell elosztani annak érdekében, így az adott
naptári év minden egyes időpontjában ugyanaz a teljesítmény áll
rendelkezésre.”
(2) Dokumentumszám: 521166, a Norvég Statisztikai Hivatal 2009.
június 5-én kelt elektronikus levele. A kötött idejű áramvételezési
szerződés ellentettje a „kötetlen idejű áramvételezési szerződés”,
vagyis olyan szerződés, amelynek keretében a felhasználó megvá
laszthatja, hogy mennyi áramot vételez egy tetszőleges időpontban.
(3) Dokumentumszám: 521164 és 521163.
(4) Vö. 19. táblázattal: Villamos energia és hálózati díj súlyozott átlagárai, ÁFA nélkül. 1997-2007. Øre/kWh, http://www.ssb.no/english/
subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-19-en.html.
(5) Dokumentumszám: 495870, a Norvég Statisztikai Hivatal 2008.
október 8-án kelt elektronikus levele.
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A szerződést 2002. május 10-én írták alá, azonban 2001. május
14-től, vagyis a szállítás megkezdésétől visszamenőleges
hatállyal bír. Ezért felvetődik az a kérdés, hogy a releváns viszo
nyítási áraknak a 2002. május 10-én, vagy a 2001. május 14-én
érvényes árakat kell-e tekinteni. Kiindulásképpen helyénvalónak
tűnik a szerződés megkötésének dátumát alapul venni, mivel a
felek – a piac várható alakulása alapján – ekkor rögzítették az
árakat és a szerződés más feltételeit. Azonban az olyan
esetekben, amikor a szerződés visszamenőleges hatályú, mint
jelen esetben is, kellett hogy legyen valamilyen megállapodás
az áram szállításától kezdődően az árra és a szerződés egyéb
feltételeire vonatkozóan. Ezért a Hatóság felfogása szerint
nemcsak a szerződés aláírásának napján érvényes árakat,
hanem a szállítás megkezdése és a szerződés aláírása közötti
időszak alatti általános áralakulást is figyelembe kell venni.

Másodszor, rá kell mutatni arra, hogy a viszonyítási árat ideális
esetben a hasonló típusú és hasonló időtartamú szerződések
alapján kell meghatározni. Ez a fix áras, kötött idejű áramvéte
lezésre irányuló, körülbelül öt éves szerződéseket jelenti.
Továbbá, a viszonyítási árat lehetőleg a 2001–2002 között
megkötött szerződésekre vonatkozó statisztikák alapján kell
meghatározni, nem pedig az abban az időszakban csupán hatá
lyos szerződések alapján.

E tények alapján először is megállapítandó, hogy a Nord Pool
árai kevésbé tűnnek relevánsnak, mivel azok az egy éves pénz
ügyi szerződések árait tükrözik. A pénzügyi szerződések nem
fizikai árammennyiségekre vonatkoznak, hanem a vevőnek egy
meghatározott jövőbeni időszakban előre meghatározott áron
biztosítanak egy bizonyos árammennyiséget. Még a szerződés
megkötése előtt kerül sor az áram fizikai kereskedésére a spot
piacon. A pénzügyi szerződések olyan eszközök, amelyekkel
biztosítják a jövőbeni áramszükségleteket fedező áram árát (6).
Ezért az ilyen szerződések kereskedésére más feltételek vonat
koznak, és azokat a szóban forgó szerződéstől különböző
terméknek kell tekinteni, mivel az egy meghatározott erőműtől
származó fizikai árammennyiségre vonatkozik. A Hatóság ezért
úgy véli, hogy a pénzügyi piacon érvényes árak nem feltétlenül
hasonlíthatók össze közvetlenül azzal az árral, amelyben a
Becromal és Notodden önkormányzata megállapodott.

A fent ismertetett 24. táblázat a szóban forgó évben hatályos
valamennyi szerződés árát mutatja. Ugyanez igaz a 7. táblá
zatban szereplő kötött idejű áramvételezési szerződések áraira
(„A nagykereskedelmi piacon értékesített villamos energia negyedéves és éves áraira vonatkozó idősor (adók nélkül,
øre/kWh”). Ideális esetben a Becromal által fizetett árat a
2001-ben megkötött szerződések áraihoz kellene viszonyítani,
(6) A pénzügyi árampiac jellemzői megtalálhatók a Nord Pool
honlapján:
http://www.nordpoolspot.com/en/PowerMaket/
The-Nordic-model-for-a-liberalised-power-market/The-financialmarket/
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nem pedig az abban az időben hatályos összes szerződés
áraihoz. A Hatóság azonban nem kapott erre vonatkozó tájé
koztatást. Az utolsó három hónapban megkötött új, fix áras
szerződések árai (a 7. táblázat utolsó sora) tükrözik az új szer
ződések árait. Ezek a statisztikák nem tesznek különbséget a
kötött idejű és a kötetlen idejű áramvételezési szerződések
között. Mivel a kötött idejű áramvételezési szerződések árai
általában valamivel alacsonyabbak a táblázatban szereplő
kötetlen idejű áramvételezési szerződések árainál, valószínűnek
tűnik, hogy az új szerződések árai is valamivel alacsonyabbak
lennének, ha a kötött idejű áramvételezési szerződéseket külön
tüntették volna fel. Továbbá úgy tűnik, hogy a Norvég Statisz
tikai Hivatal a 2001 harmadik negyedéve és 2003 harmadik
negyedéve közötti időszak tekintetében nem rendelkezik elég
adattal az ilyen szerződéstípusok árára vonatkozóan, mivel a
táblázatban nem szerepelnek árak erre az időszakra vonatko
zóan.

Végezetül a Hatóság megállapítja, hogy az ezekből a statiszti
kákból származó árak egyike sem megfelelő ahhoz, hogy
pontosan meghatározható legyen az ilyen típusú, a szóban
forgó időben megkötött szerződések piaci ára. Ugyanakkor a
24. táblázatban szereplő, 1–5 éves (1) kétoldalú szerződések
árai, a 7. táblázatban szereplő fix áras, kötött idejű áramvétele
zési szerződések árai, és az ugyanabban a táblázatban szereplő
új, fix áras szerződések árai a szerződések ugyanazon, vagy
hasonló típusaira vonatkoznak. Ezért ezek az árak relevánsak a
Becromal-megállapodás piaci árának meghatározásához. Összes
ségükben ezek az árak olyan árskálát jelenthetnek, amely a
Hatóság szerint jól jelzi a piaci árat.

A 24. táblázatban a 2001 és 2002 között hatályban lévő 1–5
éves szerződések ára 13,6 øre/kWh illetve 17,3 øre/kWh volt.
Az öt évnél hosszabb időtartamú szerződések esetében az árak
10,5 øre/kWh és 10,4 øre/kWh voltak. A 7. táblázat szerint a
2001 és 2002 második negyedévében hatályban levő fix áras,
kötött idejű áramvételezési szerződések ára 12,1 øre/kWh illetve
14,6 øre/kWh volt. Végezetül a 2001 második negyedévében
megkötött új, fix áras szerződések ára 15,6 øre/kWh volt. Ezek
az árak némileg eltérnek egymástól, és közvetlenül alig hason
líthatók össze egymással. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a
Becromal-megállapodásban 13,5 øre/kWh-ban megállapított ár
az előbbi árak alapján meghatározható árskálába esik. Néhány
ár esetében az egyes negyedévek között jelentős ingadozás
figyelhető meg, ami alapján úgy tűnik, hogy a piacon bizonyos
fokú bizonytalanság tapasztalható (lásd a 7. táblázatot).
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hogy ez az ár jelentős mértékben eltér a piaci ártól (2). A fent
ismertetettek alapján nem állapítható meg a szerződésre vonat
kozóan a megkötés időpontjában érvényes pontos piaci ár.
Ugyanakkor az ár szóban forgó időszak alatti általános alakulása
– különösen az 1–5 éves nagykereskedelmi szerződések árai
2001-ben (13,6 øre/kWh, 23. táblázat), a fix áras, kötött idejű
áramvételezési szerződések árai 2001. második negyedévében
(12,1 øre/kWh, 7. táblázat), és a 2001 második negyedévében
megkötött, új, fix áras szerződések árai (15,6 øre/kWh, 7.
táblázat) – jól jelzi a piaci árskálát. Továbbá, a fent említet
teknek megfelelően, az öt évnél hosszabb szerződések ára
2001-ben 10,5 øre/kWh volt. Az eredeti megállapodásban
meghatározott ár 13,5 øre/kWh volt. Tekintettel az árak szóban
forgó időszak alatti, fent ismertetett általános alakulására és
különösen a leginkább összehasonlíthatónak tűnő árakra, a
Hatóság úgy véli, hogy a szerződéses ár nem tér el olyan
jelentős mértékben a várható piaci ártól, hogy a Hatóság megál
lapíthassa, hogy a szerződés a Becromal számára gazdasági
előnyt nyújtott.

A megállapodás meghosszabbítását illetően a Hatóság értelme
zése szerint az eredeti megállapodás 7. záradéka szerint a
Becromal-nak jogában áll a szerződést meghosszabbítani a
2006. április 1. és 2007. március 31. közötti időszakra a zára
dékban meghatározott feltételek mellett. Az eredeti megálla
podás záradékáról a felek 2001/2002-ben állapodtak meg, és
ez ekkortól vált a felekre nézve kötelezővé. Egy másik lehető
ségként a felek köthettek volna egy hat évre szóló szerződést az
öt évre szóló, 13,5 øre/kWh árú szerződés helyett. Erre az
esetre a Hatóság megállapítja, hogy a meghosszabbított
időszakban érvényes árat az eredeti megállapodás részeként
kellene értékelni; vagyis a 2001/2002-ben megkötött, hosszú
távú, kétoldalú szerződések piaci ára alapján. A fentiek alapján
a meghosszabbított időszakban az árak 15,21 øre/kWh és
14,20 øre/kWh voltak, az időszaktól függően. Mivel ezek az
árak magasabbak az eredeti – 13,5 øre/kWh – szerződéses
árnál, ezek – a fenti érvelésnek megfelelően – nem térnek el
olyan jelentős mértékben egy megfelelő piaci árskálától, hogy
gazdasági előny fennállását lehessen megállapítani.

A Hatóság ezek alapján megállapítja, hogy a Becromal-megálla
podás nem nyújtott a Becromal-nak az EGT-megállapodás
61. cikkének (1) bekezdése értelmében vett előnyt.

2. Következtetés

Annak megállapításához, hogy a szerződéses ár az állami támo
gatási szabályok értelmében vett előnyt nyújtott a Becromal-nak,
a Hatóságnak e megállapítást indokolandó meg kell állapítania,

Az előbbi értékelés alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság úgy
véli, hogy a Becromal Norway AS és a Notodden önkormány
zata közötti, 2001. május 14. és 2006. március 31. között
hatályos megállapodás, valamint annak 2006. április 1. és
2007. március 31. közötti időszakra történő meghosszabbítása
nem képez az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett állami támogatást,

(1) Ideértve a meghosszabbításra irányuló megállapodást, a szerződés
időtartama majdnem hat év. A Hatóság azonban úgy véli, hogy a
szerződés továbbra is inkább más, 1–5 éves szerződésekhez hason
lítható, mivel az öt évnél hosszabb összes szerződés egy csoportba
tartozik, ideértve a nagyon hosszú távra szóló szerződéseket is (pl.
több mint húsz évre szóló szerződéseket).

(2) Lásd ehhez hasonlóan az Elsőfokú Bíróság ingatlanok értékesítéséhez
kapcsolódó ügyekben tett nyilatkozatait: T-274/01. sz. Valmont ügy,
EBHT 2004., II-3145. o., 45. pont, valamint T-127/99. sz., T129/99. sz. és T-148/99. sz. Diputación Foral de Alava egyesített
ügyek, EBHT 2002., II-1275. o., 85. pont. (eddig nem történt felleb
bezés).
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3. cikk

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.
1. cikk
Az EFTA Felügyeleti Hatóság megállapítja, hogy a Becromal
Norway AS és a Notodden önkormányzata közötti, 2001.
május 14. és 2006. március 31. között hatályos szerződés,
valamint annak 2007. március 31.-ig történő meghosszabbítása
nem képez az EGT-megállapodás 61. cikke értelmében vett
állami támogatást.
2. cikk
E határozat címzettje a Norvég Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 8-án.
az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Per SANDERUD

Kristján A. STEFÁNSSON

elnök

testületi tag
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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról szóló, 2011. február 17-i
143/2011/EU bizottsági rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44., 2011. február 18.)
Az 5. oldalon, a melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„MELLÉKLET
Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
„Bejegyzés
száma

Anyag

Lényegi
tulajdonság az
57. cikk szerint

Átmeneti intézkedések
Kérelem
benyújtásának
határideje (1)

Lejárati idő

(2)

Mentesség (felhasználási
kategóriák)

Felülvizs
gálati
időszak

1.

5-terc-butil-2,4,6-trinitro- vPvB
m-xilén
(pézsmaxilén)
EK-szám: 201-329-4
CAS-szám: 81-15-2

2013. február
21.

2014. augusztus
21.

—

—

2.

4,4’-diamino-difenil-metán Rákkeltő
(1B. kategória)
(MDA)
EK-szám: 202-974-4
CAS-szám: 101-77-9

2013. február
21.

2014. augusztus
21.

—

—

3.

hexabróm-ciklododekán
(HBCDD)
EK-szám: 221-695-9,
247-148-4,
CAS-szám: 3194-55-6
25637-99-4
alfa-hexabróm-ciklodo
dekán

2014. február
21.

2015. augusztus
21.

—

—

PBT

CAS-szám: 134237-50-6,
béta-hexabróm-ciklodo
dekán
CAS-szám: 134237-51-7
gamma-hexabróm-ciklo
dodekán
CAS-szám: 134237-52-8
4.

bisz-(2-etilhexil)-ftalát
(DEHF)
(DEHP)
EK-szám: 204-211-0
CAS-szám: 117-81-7

Reprodukciót 2013. augusztus
21.
károsító anyag
(1B. kategória)

2015. február
21.

Gyógyszerek közvetlen
csomagolásánál történő
alkalmazás
a
726/2004/EK,
a
2001/82/EK és/vagy a
2001/83/EK irányelvek
hatályában.

5.

benzil-butil-ftalát
(BBP)
EK-szám: 201-622-7
CAS-szám: 85-68-7

Reprodukciót 2013. augusztus
21.
károsító anyag
(1B. kategória)

2015. február
21.

Gyógyszerek közvetlen
csomagolásánál történő
alkalmazás
a
726/2004/EK,
a
2001/82/EK és/vagy a
2001/83/EK irányelvek
hatályában.
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Bejegyzés
száma

6.
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Lényegi
tulajdonság az
57. cikk szerint

Anyag

Dibutil-ftalát
(DBP)
EK-szám: 201-557-4
CAS-szám: 84-74-2

L 49/53

Átmeneti intézkedések
Kérelem
benyújtásának
határideje (1)

Reprodukciót 2013. augusztus
21.
károsító anyag
(1B. kategória)

Lejárati idő

(2)

2015. február
21.

Mentesség (felhasználási
kategóriák)

Felülvizs
gálati
időszak

Gyógyszerek közvetlen
csomagolásánál történő
alkalmazás
a
726/2004/EK,
a
2001/82/EK és/vagy a
2001/83/EK irányelvek
hatályában.

(1) Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adatok.
(2) Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adatok.” ”

Helyesbítés az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező
harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet
módosításáról szóló, 2011. február 17-i 144/2011/EU bizottsági rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44., 2011. február 18.)
A 17. oldalon, a táblázat „BW – Botswana” 2. sorához tartozó 8. oszlopban:
a következő szövegrész:

„[Kérjük, illessze be e rendelet alkalmazási időpontját]”

helyesen:

„2011. február 18.”
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2011-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 100 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves DVD

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

770 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi DVD (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

400 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, DVD, heti egy kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

300 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

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 DVD-n.
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 különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető 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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