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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 974/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. szeptember 29.)
az akrinatrin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet és a 2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

anyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I.
mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni
kell. E jegyzékben szerepel az akrinatrin.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
(3)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdé
sében említett munkaprogram harmadik szakaszának
végrehajtásáról szóló további részletes szabályok megálla
pításáról szóló, 1490/2002/EK bizottsági rendelet és a
91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdé
sében említett munkaprogram negyedik szakasza végre
hajtásának további részletes szabályait megállapító
2229/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. szep
tember 20-i 1095/2007/EK bizottsági rendelet (6)
3. cikkének (2) bekezdése szerint a bejelentő a ható
anyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való
felvételéhez biztosított támogatását a rendelet hatályba
lépésétől számított két hónapon belül visszavonta. Követ
kezésképpen az akrinatrin felvételének elutasításáról elfo
gadták az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történő felvétele elutasításáról és
az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek enge
délyének visszavonásáról szóló, 2008. december 5-i
2008/934/EK bizottsági határozatot (7).

(4)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján
az eredeti bejelentő (a továbbiakban: kérelmező) a
33/2008/EK rendelet 14–19. cikkében előírt gyorsított
eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be.

(5)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens
tagállamnak, Franciaországnak nyújtották be. A gyorsított
eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag
specifikációja és a támogatott felhasználási célok
azonosak a 2008/934/EK határozatban szereplőkkel. A
kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet
15. cikkében foglalt többi tartalmi és eljárási előírásnak
is.

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, vala
mint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 13. cikke (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c)
pontja szerint a 91/414/EGK irányelvet (2) a jóváhagyási
eljárás és feltételek tekintetében továbbra is alkalmazni
kell azon hatóanyagokra, amelyek esetében megálla
pították a kérelem teljességét a 91/414/EGK tanácsi
irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak
az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munka
programban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel
nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással
való értékelése tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági
rendelet (3) 16. cikkével összhangban. Az akrinatrin ható
anyag esetében a kérelem teljességét az említett rende
lettel összhangban megállapították.

(1)

A 451/2000/EK (4) és az 1490/2002/EK (5) bizottsági
rendelet
megállapítja
a
91/414/EGK
irányelv
8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram
második és harmadik szakaszának végrehajtására vonat
kozó részletes szabályokat, és létrehozza azon ható

(2)

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

HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L

309., 2009.11.24., 1. o.
230., 1991.8.19., 1. o.
15., 2008.1.18., 5. o.
55., 2000.2.29., 25. o.
224., 2002.8.21., 23. o.

(6) HL L 246., 2007.9.21., 19. o.
(7) HL L 333., 2008.12.11., 11. o.
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(6)

(7)

(8)
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Franciaország elvégezte a kérelmező által benyújtott
kiegészítő adatok értékelését, és kiegészítő jelentést készí
tett, amelyet 2010. január 14-én megküldött az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a
Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelen
tést észrevételezésre megküldte a többi tagállamnak és a
kérelmezőnek, majd a kapott észrevételeket továbbította
a Bizottságnak. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1)
bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a
Hatóság 2010. október 21-én benyújtotta az akrinatrinra
vonatkozó következtetését (1) a Bizottságnak. Az értékelő
jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést, valamint a
Hatóság következtetéseit a Bizottság az Élelmiszerláncés Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagálla
mokkal együtt megvizsgálta, majd 2011. június 17-én
az akrinatrinról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés
formájában véglegesítette.
A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az akrinatrint
tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és
különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében
részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően –
megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdé
sének a) és b) pontjában meghatározott követelmé
nyeknek. Az előbbiekre tekintettel ezért helyénvaló az
akrinatrin 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyása.
Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben a
13. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a jelenlegi
tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban
szükség van bizonyos feltételek és korlátozások előírá
sára.

(9)

Az akrinatrin jóváhagyásának támogatására vonatkozó
következtetésben foglaltaktól függetlenül különösen indo
kolt további megerősítő információkat kérni.

(10)

A jóváhagyás előtt megfelelő időt kell biztosítani arra,
hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek
a hatóanyag jóváhagyásából fakadó új követelmények
teljesítésére.

2011.10.1.

vonatkozó aktualizált teljes dossziénak a 91/414/EGK
irányelvben meghatározott egységes elvek szerinti benyúj
tására, valamint értékelésére.
(12)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló
91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdé
sében említett munkaprogram első szakaszának végrehaj
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági
rendelet (2) keretében értékelt hatóanyagoknak a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő korábbi
felvételével kapcsolatos tapasztalatok szerint nehézségek
támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott
engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az
adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehéz
ségek elkerülése végett ezért szükségesnek tűnik pontosí
tani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg
kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizo
nyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében
leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a
pontosítás azonban az I. mellékletet módosító, eddigi
irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagál
lamokra, illetve az engedélyek jogosultjaira.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése
szerint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekinte
tében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i
540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellék
letét ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A 2008/934/EK határozat az akrinatrin felvételének
elutasítását és a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó
növényvédő szerek engedélyeinek 2011. december 31ig történő visszavonását írja elő. A határozat mellékle
tének az akrinatrinra vonatkozó sorát el kell hagyni. A
2008/934/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(15)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(11)

Az 1107/2009/EK rendeletben a jóváhagyás következmé
nyeként meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül,
figyelemmel a 91/414/EGK irányelv hatályon kívül helye
zése és az 1107/2009/EK rendelet hatálybalépése követ
keztében előállott egyedi helyzetre azonban a követke
zőket kell alkalmazni. A jóváhagyást követően a tagál
lamok számára hat hónapot kell biztosítani az akrinatrint
tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek
felülvizsgálatára. A tagállamoknak szükség szerint módo
sítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell
vonniuk a már kiadott engedélyeket. E határidőtől eltérve
hosszabb időt kell biztosítani a III. melléklet szerinti, az
egyes növényvédő szerek összes felhasználási céljára

(1) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Az akrinatrin hatóanyagú
növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült
szakértői értékelés megállapításai. EFSA Journal 2010; 8(12): 1872
[72 o.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Elektronikus formátumban
lásd: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

1. cikk
Hatóanyag jóváhagyása
Az I. mellékletben meghatározott akrinatrin hatóanyagot az I.
mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyták.
2. cikk
Növényvédő szerek újraértékelése
(1)
A tagállamok az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően
– amennyiben szükséges – a hatóanyagként akrinatrint tartal
mazó növényvédő szerekre kiadott érvényes engedélyeket 2012.
június 30-ig módosítják vagy visszavonják.
(2) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.
(3) HL L 153., 2011.6.11., 1. o.

2011.10.1.
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A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az e
rendelet I. mellékletében előírt feltételek, az egyedi rendelkezé
seket tartalmazó oszlop B. részében foglaltak kivételével, telje
sülnek-e, és hogy az engedély jogosultja rendelkezik-e a
91/414/EGK irányelv 13. cikke (1)–(4) bekezdésében, valamint
az 1107/2009/EK rendelet 62. cikkében meghatározottakkal
összhangban a 91/414/EK irányelv II. mellékletében foglalt
követelményeknek megfelelő dossziéval, illetve ilyen dossziéhoz
való hozzáféréssel.

b) az akrinatrint több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer
esetében 2015. december 31-ig, vagy ha a többi ható
anyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő
felvételéről rendelkező adott jogszabályban az ilyen módosí
tásra vagy visszavonásra későbbi időpontot határoztak meg,
akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják
vagy visszavonják az engedélyt.

(2)
Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett
növényvédő szerek esetében, amelyek akrinatrint tartalmaznak
egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként,
amelyek mindegyike legkésőbb 2011. december 31-ig felkerült
az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében lévő jegy
zékre, a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6)
bekezdésében hivatkozott egységes elvek szerint, a 91/414/EGK
irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő
dosszié alapján és az e rendelet I. mellékletében az egyedi
rendelkezéseket tartalmazó oszlop B. részének figyelembevéte
lével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az említett
értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a szer
megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdé
sében meghatározott feltételeknek. E megállapítást követően a
tagállamok:

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

a) az akrinatrint egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer
esetében, amennyiben szükséges, legkésőbb 2015. december
31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

3. cikk
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II.
mellékletének megfelelően módosul.
4. cikk
A 2008/934/EK határozat módosítása
A 2008/934/EK határozat mellékletének az akrinatrinra vonat
kozó sorát el kell hagyni.
5. cikk
Hatálybalépés és az alkalmazás kezdő időpontja
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 29-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító
szám

Akrinatrin

CIPAC-szám: 678

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(Z)(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2trifluor-1-trifluor-metil-etoxikarbonil)vinil]ciklopropánkarbo
xilát

Tisztaság (1)

≥ 970 g/kg
Szennyeződések:
1,3-diciklohexil-karbamid:
legfeljebb 2 g/kg

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(Z)(1R)-cisz-2,2-dimetil-3-[2(2,2,2-trifluor-1-trifluor-metiletoxi-karbonil)vinil]ciklopropán
karboxilát

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

2012. január 1.

2021. december 31.

Egyedi rendelkezések

A. RÉSZ
Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként való használata engedélyez
hető, legfeljebb 22,5 g hatóanyag/hektár/kijuttatás mértékben.

HU

CAS-szám: 101007-06-1

IUPAC-név

B. RÉSZ
Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett
egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban
2011. július 15-én véglegesített, az akrinatrinról szóló vizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található
megállapításokat.
a) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelő személyek és
dolgozók védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a hasz
nálati feltételek között adott esetben szerepeljen megfelelő
egyéni védőfelszerelés használata;
b) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre – külö
nösen a halakra – jelentett kockázatokra, és gondoskodniuk
kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben
szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések;
c) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúakra,
köztük a méhekre jelentett kockázatra, és gondoskodniuk kell
arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepel
jenek kockázatcsökkentő intézkedések.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

A kérelmező megerősítő információt nyújt be az alábbiakról:
1. a 3-PBAld (*) metabolit a talajvízre jelentett lehetséges kocká
zata;
2. a halakra jelentett hosszú távú kockázat;
3. a nem célzott ízeltlábú fajokra vonatkozó kockázatértékelés;
4. az egyes, növényekben, állatokban és a környezetben található
izomerek sztereoszelektív bomlásának a dolgozókra, a fogyasz
tókra és a környezeti kockázatértékelésre gyakorolt lehetséges
hatása.
A kérelmező 2013. december 31-ig benyújtja a Bizottság, a tagál
lamok és a Hatóság részére az 1., 2. és 3. pontban előírt infor
mációkat, a 4. pontban meghatározott információkat pedig a
szakmai útmutató kiadásától számított két éven belül.

2011.10.1.

(*) 3-fenoxi-benzaldehid.
(1) A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.
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II. melléklet
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:
Sorszám

Akrinatrin
CAS-szám:
101007-06-1
CIPAC-szám: 678

IUPAC-név

(S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R,3S)-2,2dimetil-3-[2-(2,2,2trifluor-1-trifluormetil-etoxikarbonil)vinil]ciklo
propánkarboxilát

≥ 970 g/kg
Szennyeződések:
1,3-diciklohexilkarbamid: legfeljebb
2 g/kg

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

2012. január 1.

2021. december 31.

Egyedi rendelkezések

A. RÉSZ
Kizárólag rovarirtó és atkaölő szerként való használata engedélyezhető, legfeljebb
22,5 g hatóanyag/hektár/kijuttatás mértékben.
B. RÉSZ
Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alap
elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategész
ségügyi Állandó Bizottságban 2011. július 15-én véglegesített, az akrinatrinról szóló
vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megálla
pításokat.
Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:
a) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelő személyek és dolgozók védel
mére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között adott
esetben szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;
b) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre – különösen a halakra –
jelentett kockázatokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei
között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések;
c) fokozott figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott ízeltlábúakra, köztük a méhekre
jelentett kockázatra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei
között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
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(S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz2,2-dimetil-3-[2(2,2,2-trifluor-1-trif
luor-metil-etoxikarbonil)vinil]ciklo
propánkarboxilát

Tisztaság

HU

„19

Közhasználatú név,
azonosító szám

A kérelmező megerősítő információt nyújt be az alábbiakról:
1. a 3-PBAld (*) metabolit a talajvízre jelentett lehetséges kockázata;
2. a halakra jelentett hosszú távú kockázat;
3. a nem célzott ízeltlábú fajokra vonatkozó kockázatértékelés;
4. az egyes, növényekben, állatokban és a környezetben található izomerek sztereo
szelektív bomlásának a dolgozókra, a fogyasztókra és a környezeti kockázatérté
kelésre gyakorolt lehetséges hatása.
A kérelmező 2013. december 31-ig benyújtja a Bizottság, a tagállamok és a Hatóság
részére az 1., 2. és 3. pontban előírt információkat, a 4. pontban meghatározott
információkat pedig a szakmai útmutató kiadásától számított két éven belül.
(*) 3-fenoxi-benzaldehid.”
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A BIZOTTSÁG 975/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. szeptember 30.)
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 (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),

mivel:
Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai ered
ményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a
XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok
tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek
alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő
behozatalra vonatkozó átalányértékeket,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozott
zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megálla
pításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végre
hajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekez
désére,

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett
behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 30-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 157., 2011.6.15., 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

BR
MK
ZZ

31,9
28,2
30,1

0707 00 05

MK
TR
ZZ

44,0
111,6
77,8

0709 90 70

TR
ZZ

107,9
107,9

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,9
41,3
65,2
65,3
61,2
73,7
62,4

0806 10 10

CL
EG
MK
TR
ZA
ZZ

71,6
65,0
82,2
98,7
61,1
75,7

0808 10 80

CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

76,1
82,6
103,8
83,1
88,5
86,8

0808 20 50

CN
TR
ZZ

88,7
120,5
104,6

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 976/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2011. szeptember 30.)
a gabonaágazatban a 2011. október 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése
előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám
kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett
termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIFimportárat kell megállapítani.

(3)

A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értel
mében
az
1001 10 00,
az
1001 90 91,
az
ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az
1002 00, az 1005 10 90, az 1005 90 00 és az
1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó
importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet
5. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi repre
zentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat 2011. október
1-jétől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó
időszakra,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának
szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 2010.
július 20-i 642/2010/EU bizottsági rendeletre (2) és különösen
annak 2. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az
ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az
1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), vala
mint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007
KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali
vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára
érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkal
mazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E
vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa
szerinti vámtételt.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A gabonaágazatban 2011. október 1-jétől alkalmazandó, az
1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett
behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a
II. mellékletben ismertetett adatok alapján.
2. cikk
Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 30-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 187., 2010.7.21., 5. o.
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I. MELLÉKLET
Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2011. október 1-jétől
alkalmazandó behozatali vámjai
KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)
(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

KUKORICA, a vetőmag kivételével

( 2)

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00
0,00
0,00

Az Unióba az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése
értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:
— 3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger vagy a Fekete-tenger partján található,
— 2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finn
országban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2) Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. bekezdésében megállapított
feltételek teljesülnek.

L 255/10
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II. MELLÉKLET
Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok
16.9.2011-29.9.2011
1. A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:
(EUR/t)
Közönséges
búza (1)

Kukorica

Durumbúza,
kiváló
minőségű

Durumbúza,
közepes
minőségű (2)

Durumbúza,
gyenge
minőségű (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

245,03

191,46

—

—

—

FOB-ár, USA

—

—

352,28

342,28

322,28

Öböl-beli árnövelés

—

16,31

—

—

—

28,29

—

—

—

—

Tőzsde
Tőzsdei jegyzés

Nagy-tavaki árnövelés

(1) 14 EUR/t árnövelés együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).
(2) 10 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).
(3) 30 EUR/t árcsökkentés (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).

2. A 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:
Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

18,61 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

51,95 EUR/t

2011.10.1.
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HATÁROZATOK
A TANÁCS HATÁROZATA
(2011. szeptember 22.)
a Régiók Bizottsága három német tagjának és négy német póttagjának kinevezéséről
(2011/643/EU)
— Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz
beim Bund und für Europa,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 305. cikkére,
tekintettel a német kormány javaslatára,
mivel:
(1)

(2)

A Tanács 2009. december 22-én, illetve 2010. január 18án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak
a 2010. január 26-tól 2015. január 25-ig tartó időszakra
történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU (1), illetve
2010/29/EU (2) határozatot.
Karl-Heinz KLÄR, Kerstin KIESSLER és Rolf HARLINGHA
USEN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizott
sága három tagjának helye megüresedett. Nicole MORSB
LECH, Peter STRAUB, Michael GWOSDZ és Jacqueline
KRAEGE hivatali idejének lejártát követően a Régiók
Bizottsága négy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. január 25ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:
a) tagként:
— Dr. EVA QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats
der Freien Hansestadt Bremen,

(1) HL L 348., 2009.12.29., 22. o.
(2) HL L 12., 2010.1.19., 11. o.

— Barbara DUDEN, Mitglied
Hamburgischen Bürgerschaft;

des

Europaausschusses der

és
b) póttagként:
— Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten,
— Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,
— Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,
— Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und inter
nationale Angelegenheiten.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 22-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. MILLER
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AJÁNLÁSOK
A TANÁCS AJÁNLÁSA
(2011. február 15.)
az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2009. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása
tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
(2011/644/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megálla
podással (1) módosított, egyrészről az afrikai, karibi és csendesóceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai
Közösség és tagjai által 2000. június 23-án Cotonouban aláírt
partnerségi megállapodásra (2),
tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapo
dással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támo
gatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének
hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára
nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megál
lapodásra (3) (a továbbiakban: a belső megállapodás), amely
létrehozta többek között a tizedik Európai Fejlesztési Alapot
(tizedik EFA), és különösen annak 11. cikkének (8) bekezdésére,
tekintettel a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénz
ügyi szabályzatról szóló, 2008. február 18-i 215/2008/EK
tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 142–144. cikkére,

kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2009-es pénzügyi
évről szóló éves jelentését a nyolcadik, kilencedik és tizedik
Európai Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről,
a Bizottságnak az éves jelentésben található válaszaival
együtt (5),
mivel:
(1)

A belső megállapodás 11. cikkének (8) bekezdése szerint
a tizedik EFA pénzgazdálkodása tekintetében az Európai
Parlamentnek kell megadnia a Tanács ajánlása alapján a
Bizottságnak a mentesítést.

(2)

A 2009. pénzügyi év során a Bizottság a tizedik EFA
műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

AJÁNLJA, hogy az Európai Parlament mentesítse a Bizottságot a
tizedik EFA 2009. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek
végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 15-én.
a Tanács részéről
az elnök

megvizsgálva a tizedik EFA műveleteire vonatkozó 2009.
december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény

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

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

287., 2005.10.28., 4. o.
317., 2000.12.15., 3. o.
247., 2006.9.9., 32. o.
78., 2008.3.19., 1. o.

MATOLCSY Gy.

(5) HL C 303., 2010.11.9., 243. o.

2011.10.1.
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A TANÁCS AJÁNLÁSA
(2011. február 15.)
az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2009. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek
végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
(2011/645/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Európai Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről,
a Bizottságnak az éves jelentésben található válaszaival
együtt (5),
mivel:

tekintettel az 1995. november 4-én Mauritiuson aláírt megálla
podással (1) módosított, 1989. december 15-én Loméban aláírt
negyedik AKCS–EGK-egyezményre (2),
tekintettel a negyedik AKCS–EGK-egyezmény második pénzügyi
jegyzőkönyve szerinti közösségi támogatás finanszírozásáról és
kezeléséről szóló, a tagállamok kormányainak a Tanács kere
tében ülésező képviselői közötti belső megállapodásra (3) (a
továbbiakban: a belső megállapodás), amely létrehozta többek
között a nyolcadik Európai Fejlesztési Alapot (nyolcadik EFA), és
különösen annak 33. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel a negyedik AKCS–EGK-egyezmény szerinti fejlesztés
finanszírozási együttműködésre alkalmazandó 1998. június 16-i
pénzügyi szabályzatra (4) és különösen annak 66–74. cikkére,

(1)

A belső megállapodás 33. cikkének (3) bekezdése szerint
a nyolcadik EFA pénzgazdálkodása tekintetében az
Európai Parlamentnek kell megadnia a Tanács ajánlása
alapján a Bizottságnak a mentesítést.

(2)

A 2009. pénzügyi év során a Bizottság a nyolcadik EFA
műveleteit összességében kielégítően hajtotta végre,

AJÁNLJA, hogy az Európai Parlament mentesítse a Bizottságot a
nyolcadik EFA 2009. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek
végrehajtása tekintetében.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 15-én.

megvizsgálva a nyolcadik EFA műveleteire vonatkozó 2009.
december 31-i bevételi és kiadási kimutatást, illetve eredmény
kimutatást, valamint a Számvevőszéknek a 2009-es pénzügyi
évről szóló éves jelentését a nyolcadik, kilencedik és tizedik

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

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

156.,
229.,
156.,
191.,

1998.5.29., 3. o.
1991.8.17., 3. o.
1998.5.29., 108. o.
1998.7.7., 53. o.

a Tanács részéről
az elnök
MATOLCSY Gy.

(5) HL C 303., 2010.11.9., 243. o.

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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