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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS 479/2013/EU RENDELETE
(2013. május 13.)
a neumi folyosón keresztül szállított uniós árukra vonatkozó belépési és kilépési gyűjtő vámárunyilatkozatok benyújtási kötelezettsége alóli mentességről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

A csatlakozás feltételeiről szóló okmány 43. cikke értel
mében a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített
többséggel eljárva meghatározza azokat a feltételeket,
amelyek alapján a belépési és kilépési gyűjtő vámárunyilatkozatok benyújtására vonatkozó kötelezettség alól
mentésség adható a neumi folyosón keresztül szállított
uniós áruk tekintetében.

(5)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiak
ban: Közösségi Vámkódex) (1) 36a. és 36b. cikke, vala
mint 182a. cikke és 182b. cikke szerint az Unió vámte
rületére beszállított és az azt elhagyó árukra vonatkozóan
előzetesen, elektronikus úton gyűjtő vámáru-nyilatko
zatot kell benyújtani, amely tartalmazza a kockázat
elemzés elvégzéséhez szükséges adatokat.

(6)

A helyi gazdaság különleges jellemzőit tekintve helyén
való mentességet biztosítani a neumi folyosón keresztül
szállított uniós árukra vonatkozó belépési és kilépési
gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatos
kötelezettség alól.

(7)

A vámhatóságoknak az árukat kísérő számlán és a fuva
rokmányokon szereplő adatok alapján hatékony kocká
zatelemzést és biztonsági vámellenőrzéseket kell végez
niük.

(8)

A jelenlegi intézkedések eltérnek a Közösségi Vámkódex
szerinti biztonsági és védelmi adatoknak az áruk indítása
és érkezése előtt, elektronikus úton történő benyújtására
vonatkozó elvtől. A biztonsági és védelmi célból végre
hajtott hatékony és eredményes kockázatelemzés és ellen
őrzések érdekében Horvátországnak biztosítania kell,
hogy a neumi folyosó határátkelőhelyei rendelkezzenek
a szükséges emberi erőforrásokkal, eszközökkel és ellen
őrzési kapacitásokkal.

(9)

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy egy szál
lítmány nem teljesíti az e rendeletben foglalt követelmé
nyeket, a szóban forgó szállítmány nem léphet be újra
Horvátország területére, kivéve, ha az azzal járó kockázat
értékelése megtörtént és a kockázatelemzésen alapuló
hatékony és célzott intézkedések elfogadásra kerültek.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen
annak 3. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel a Horvátország csatlakozási feltételeiről szóló
okmányra és különösen annak 43. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az Unió tagállamai és Horvátország 2011. december
9-én aláírták a Horvátországnak az Európai Unióhoz
történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban:
csatlakozási szerződés). A csatlakozási szerződés
3. cikkének (3) bekezdése értelmében az okmány 2013.
július 1-jén lép hatályba, amennyiben eddig az időpontig
valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezik.
Horvátország csatlakozásának feltételeiről, valamint az
Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés és az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló
okmány (a továbbiakban: csatlakozás feltételeiről szóló
okmány) 2. cikke értelmében a csatlakozás időpontjától
kezdődően az eredeti szerződések rendelkezései és az
intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott
jogi aktusok Horvátország számára kötelezőek, és az
említett szerződésekben, illetve a csatlakozás feltételeiről
szóló okmányban megállapított feltételekkel alkalmazan
dók.
Neum területe (a továbbiakban: neumi folyosó) ott
helyezkedik el, ahol Bosznia-Hercegovina területe eléri
az Adriai-tengert, amely elkülöníti Dubrovnik területét
Horvátország területének többi részétől. A turizmus a
helyi gazdaság legfontosabb ágazata, amelyet a Horvát
ország többi részéről érkező áruszállítástól függő kis- és
középvállalkozások tartanak kézben. Ezen szállítmányok
értéke általában nem haladja meg a 10 000 EUR-t és
ezen áruk 89 %-a szabad forgalomban lévőnek minősül
Horvátország területén.

(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
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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) 4 g. cikkének (2)
bekezdése szerinti biztonsági és védelmi célból biztosított
információcserén túlmenően Horvátországnak a közös
kockázatkezelési keretre vonatkozóan elfogadott eljárások
szerint rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a
neumi folyosón keresztül szállított árukra vonatkozóan
feltárt hiányosságokról, valamint adott esetben a feltárást
követően elfogadott intézkedésekről.
E rendelet megfelelő alkalmazásának ellenőrzése céljából
a Bizottságnak legkésőbb két évvel a csatlakozás
időpontját követően értékelést kell végeznie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy és hatály
E rendelet meghatározza azokat a szabályokat, amelyek értel
mében:

3. cikk
Kilépési vagy belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat
benyújtására vonatkozó követelmény alóli mentesség
(1)
Nem szükséges kilépési gyűjtő
benyújtása uniós áruk kilépésekor.

vámáru-nyilatkozat

(2)
Nem szükséges belépési gyűjtő
benyújtása uniós áruk újbóli belépésekor.

vámáru-nyilatkozat

4. cikk
A mentesség alkalmazásának feltételei
A 3. cikk abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a követ
kező feltételek teljesülnek:
a) a neumi folyosón keresztül szállított uniós áruk egy-egy
szállítmányának összértéke nem haladja meg a
10 000 EUR-t vagy az azzal egyenértékű, helyi pénznemben
kifejezett összegét;
b) az e cikk a) pontjában említett árukat olyan számla és fuva
rokmány kíséretében szállítják, amelyek:

a) a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtására vonat
kozó kötelezettség alól mentesség adható a Horvátország
területét elhagyó és a neumi folyosón keresztül szállítandó
uniós árukra vonatkozóan;

i. tartalmazzák legalább a 2454/93/EGK rendelet 317. cikke
(2) bekezdésének első albekezdésében említett adatokat,
valamint az áruk összértékét;
ii. vámhatóságok általi záradékolása az áru kilépésekor hiva
talos megjelölések elhelyezésével történik;

b) a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtására vonat
kozó kötelezettség alól mentesség adható a Horvátország
területére újból beszállított, a neumi folyosón keresztül átha
ladó uniós árukra vonatkozóan.

iii. az áruk újbóli belépésekor ellenőrzésre benyújtásra
kerülnek a vámhatóságok részére.

2. cikk

5. cikk

Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat
kell alkalmazni:
1. „Uniós áruk”: a Közösségi Vámkódex 4. cikkének (7) bekez
désében meghatározott áruk;
2. „Dubrovnik területe”: Dubrovnik és annak azon Horvát
országhoz tartozó környező területének része, amelyet
Horvátország szárazföldi területétől a neumi folyosó választ
el;
3. „Horvátország szárazföldi területe”: Horvátország területe,
kivéve Dubrovnik területét;
4. „Neumi folyosó”: Bosznia-Hercegovina területének azon
része, amely elválasztja Dubrovnik területét Horvátország
szárazföldi területétől.
5. „Vámhatóságok”: Horvátország vámhatóságai a neumi
folyosó kilépési és újbóli belépési határátkelőhelyein;
6. „Kilépés”: az áruk kilépése vagy Dubrovnik területéről a
neumi folyosón keresztül Horvátország szárazföldi területére,
vagy Horvátország szárazföldi területéről a neumi folyosón
keresztül Dubrovnik területére;

2013.5.25.

Vámellenőrzések
(1)
A neumi folyosón keresztül szállított uniós árukra alkal
mazott vámellenőrzésekkel összefüggő kockázatelemzést a
vámhatóságok csak az automatizált adatfeldolgozási eljárásoktól
eltérő módon végezhetik.
(2)
Horvátország biztosítja, hogy a neumi folyosón keresztül
szállított áruk kilépésekor és területére történő újbóli belépés
ekor a határátkelőhelyek rendelkeznek valamennyi, e rendelet
alkalmazásának biztosításához szükséges erőforrással, eszközzel,
ellenőrzési eszközzel és kapacitással.
(3)

Kilépéskor a vámhatóságok:

a) meghatározzák az uniós áruknak a neumi folyosón keresztül
történő szállításának teljesítésére megállapított időkeretet;
b) megjelölik a fenti időkeretet a 4. cikk b) pontjának ii. alpont
jában említett számla vagy fuvarokmány záradékolásának
dátumával együtt;
c) amennyiben szükségesnek ítélik, vámzárral látják el az árukat
tartalmazó rakhelyeket vagy minden egyes, a neumi folyosón
keresztül szállított árucsomagot.

7. „Újbóli belépés”: az áruk belépése vagy Horvátország száraz
földi területéről a neumi folyosón keresztül Dubrovnik terü
letére, vagy Dubrovnik területéről a neumi folyosón
keresztül Horvátország szárazföldi területére.

a) kockázatelemzést végeznek elsősorban a biztonság és
védelem céljából;

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

b) ellenőrzik az árukat kísérő számlákat és fuvarokmányokat;

(4)

Újbóli behozatalkor a vámhatóságok:
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c) ellenőrzik az e cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett
időkeretnek való megfelelést;
d) ellenőrzik a vámzárak épségét, amennyiben azokat az e cikk
(3) bekezdése c) pontjának megfelelően felhelyezték;
e) adott esetben fizikailag megvizsgálják az árut;

L 139/3

6. cikk
Információszolgáltatás
Horvátország választása szerinti időpontban, de legkésőbb
2014. március 1-jén tájékoztatja a Bizottságot az e rendelet
alkalmazásával kapcsolatban feltárt szabálytalanságokról és az
e szabálytalanságok orvoslása érdekében hozott konkrét intéz
kedésekről.

f) szükség esetén eltávolítják a vámzárat.
(5)
Amennyiben a vámhatóságok megállapítják, hogy a
4. cikkben meghatározott feltételek nem teljesültek, lehetővé
kell tenniük a szóban forgó szállítmány újbóli beszállítását,
amennyiben:

7. cikk
Jelentés
A Bizottság legkésőbb két évvel Horvátország csatlakozásának
időpontját követően jelentést nyújt be a Tanácsnak e rendelet
alkalmazásának értékeléséről.

a) eredményes kockázatelemzést végeztek;
b) az a) pontban említett kockázatelemzés eredménye alapján a
vámhatóságok kifejezetten a biztonsághoz és védelemhez
kapcsolódó kockázatok megelőzését célzó, eredményes
intézkedéseket fogadtak el.

8. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet a csatlakozási szerződés hatálybalépésétől függően,
annak hatálybalépése napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.
a Tanács részéről
az elnök
S. COVENEY
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A BIZOTTSÁG 480/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. május 24.)
a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek az egyes növényvédő szerek önkéntes elemzésére
vonatkozó időszak tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

növényvédő szerekre, amelyek a szóban forgó végrehaj
tási rendelet révén kerültek felvételre az ellenőrzési prog
ramba, továbbá azokra, amelyeknél a szermaradék-körül
határolás különösen nehéz. Mivel a hatósági laboratóriu
moknak több időre van szükségük a növényvédő szerek
elemzési módszereinek hitelesítéséhez, indokolt úgy
rendelkezni, hogy a szóban forgó növényvédő szerek
elemzése 2014-ben is önkéntes alapon történjen.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takar
mányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok
határértékéről,
valamint
a
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február
23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 28. és 29. cikkére,

(2)

A 788/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(3)

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

mivel:
(1)

A 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó, a növényi és
állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén talál
ható növényvédőszer-maradékok határértékeinek való
megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen
növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának
értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellen
őrzési programról szóló, 2012. augusztus 31-i
788/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) –
annak érdekében, hogy a hatósági laboratóriumoknak
legyen elég idejük a növényvédő szerek esetében az elem
zéshez szükséges módszerek hitelesítésére – egyebek
mellett rendelkezett arról, hogy egyes növényvédő szerek
vonatkozásában az elemzéseket 2013-ban önkéntes
alapon kell elvégezni, különös tekintettel azokra a

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 788/2012/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében a (g)
lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(g) 2013-ban és 2014-ben az elemzés önkéntes.”
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, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
(2) HL L 235., 2012.9.1., 8. o.
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A BIZOTTSÁG 481/2013/EU RENDELETE
(2013. május 24.)
a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerek és termékek kombinációinak
ellenőrzése céljából Horvátország által veendő és elemzendő minták száma tekintetében történő
kiigazításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

többi tagállam által a 2013. év egészében gyűjtött
adatokkal, indokolt úgy rendelkezni, hogy Horvátország
csak 2014. januártól vegyen részt az Unió többéves
összehangolt programjaiban.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen
annak 3. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen
annak 50. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 788/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek
megfelelően ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Horvátország várhatóan 2013. július 1-jén csatlakozik az
Unióhoz.
A 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó, a növényi és
állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén talál
ható növényvédőszer-maradékok határértékeinek való
megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen
növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának
értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellen
őrzési programról szóló, 2012. augusztus 31-i
788/2012/EU végrehajtási rendelet (1) II. melléklete
meghatározza az egyes tagállamok által a rendelet
1. cikkének megfelelően veendő és elemzendő minták
számát.
Mivel a Horvátország által fél év alatt gyűjtött adatok
nem lennének teljes mértékben összehasonlíthatók a

1. cikk
A 788/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 5. pontja
a Magyarországra vonatkozó sor alatt a következő sorral egészül
ki:
„HR

12 (*)
15 (**)”

2. cikk
Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatályba
lépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 235., 2012.9.1., 8. o.
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A BIZOTTSÁG 482/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. május 24.)
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 állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU
rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

tének 6. és 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetébe
behurcolják a ragadós száj- és körömfájás vírusát, nem
tekinthető elhanyagolhatónak.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
(5)

A megfigyelés során észlelték, hogy a ragadós száj- és
körömfájás vírusa jelen van kecskékben és vadakban a
6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet kiemelt
megfigyelési körzetében. Ez a kiemelt megfigyelési körzet
nem rendelkezik engedéllyel arra, hogy onnan friss húst
exportáljanak az Unióba. Az azonban, hogy ez a terület
közel található a 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet
azon részéhez, amelynek esetében engedélyezettek az
ilyen kivitelek, kockázatot jelent.

(6)

A 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet határos
Botswana más olyan területeivel, ahonnan nem engedé
lyezett a friss hús Unióba való behozatala. A bizottsági
ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a 4a. sz. állat-egészség
ügyi ellenőrző körzet állat-egészségügyi felügyeletét ille
tően. Több hiányosságot észleltek emellett e körzetnek
azoktól a területektől való elkülönítésével kapcsolatban
is, ahonnan nem engedélyezett a friss hús Unióba való
behozatala. Ezek a hiányosságok a ragadós száj- és
körömfájás tekintetében nem elhanyagolható kockázatot
jelentenek.

(7)

A bizottsági ellenőrzés során megállapították azt is, hogy
Botswana területének többi részén jól szervezett a hiva
talos ellenőrzések hatékonyságát ellenőrző rendszer, és
javulást észleltek az előző, 2011. évi ellenőrzés során
rögzített helyzethez képest.

(8)

Figyelemmel azonban annak veszélyére, hogy a ragadós
száj- és körömfájásra fogékony fajok friss húsának Bots
wana 6. és 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetéből
történő, Unióba való behozatala útján behurcolják a
betegséget, az ilyen friss hús adott állat-egészségügyi
ellenőrző körzetekből az Unióba történő kivitelére vonat
kozó engedélyt fel kell függeszteni.

(9)

Az 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(10)

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

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára
irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló,
2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekez
désének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) az állat-egészség
ügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményeket állapít
meg bizonyos, élő állatokat vagy friss húst tartalmazó
szállítmányok Unióba való behozatala vonatkozásában.
Megállapítja továbbá azon harmadik országoknak,
harmadik országok területeinek és részeinek jegyzékeit,
ahonnan e szállítmányok az Unió területére behozhatók.

(2)

A 206/2010/EK rendelet előírása szerint az emberi
fogyasztásra szánt friss hús szállítmányainak Unióba
való behozatala csak abban az esetben engedélyezett,
ha azok az említett rendelet II. mellékletének 1. részében
felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok
területéről vagy részéről érkeznek, és vonatkozásukban
a melléklet említett része tartalmazza az adott szállítmá
nyoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintát.

(3)

Botswana területének négy része szerepel a 206/2010/EU
rendelet II. mellékletének 1. részében található jegy
zékben olyan régióként, ahonnan egyes friss húsok
Unióba történő behozatala engedélyezett. Ezek a régiók
számos állat-egészségügyi ellenőrző körzetből állnak.

(4)

2013 márciusában a Bizottság ellenőrzést végzett Bots
wanában abból a célból, hogy értékelje az alkalmazott
állat-egészségügyi ellenőrző rendszert, különösen a
ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó ellenőrzések
tekintetében. Az ellenőrzés azt állapította meg, hogy
annak kockázata, hogy az adott harmadik ország terüle

(1 )

HL L 18., 2003.1.23., 11. o.
(2) HL L 73., 2010.3.20., 1. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében a Botswanára vonatkozó bejegyzés helyébe a követ
kező szöveg lép:
„BW – Botswana

BW-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

BW-1

A 3c., 4b., 5., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi
ellenőrző körzet

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi
ellenőrző körzet

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

2008. október
20.

2009. január 20.

BW-4

A 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, a
10 km hosszú kiemelt megfigyelési pufferzóna
kivételével, amely a száj- és körömfájás elleni
vakcinázási körzet és a vadgazdálkodási területek
határán helyezkedik el

BOV

F

1

2013. május 28.

2011. február 18.

BW-5

A 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, a
kiemelt megfigyelési körzet kivételével, amely a 6.
sz. körzeten belül, a zimbabwei határ és az A1-es
országút között helyezkedik el

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1

2013. május 28.

2012. június 26.”

2011. május 11.

2012. június 26.
2002. március 7.

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

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 483/2013/EU RENDELETE
(2013. május 24.)
a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III.
mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

szerügynökség véleményét a hatóanyagot tartalmazó,
külsőleg, helyileg alkalmazott termékek besorolásáról.
Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága
2011. október 25-i véleménye szerint a polidokanolt
tartalmazó termékek nem minősülnek automatikusan
gyógyszereknek az emberi felhasználásra szánt gyógy
szerkészítmények közösségi kódexéről szóló, 2001.
november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (3) 1. cikke (2) bekezdésében foglalt meghatá
rozása alapján. Emellett a külsőleg alkalmazott termé
kekben használt polidokanol a javasolt koncentrációban
és a javasolt helyi alkalmazásnál (a leöblítésre nem kerülő
termékekben legfeljebb 3 %, a leöblítendő termékekben
pedig 4 %) tisztítóként vagy ionos felületaktív anyagként
hat, és ezek a termékek nem rendelkeznek a gyógyszerek
jellegzetességeivel.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november
30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal
folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB),
melynek helyébe a fogyasztók biztonsága, a közegész
ségügy és a környezet területén tudományos bizottságok
tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szep
tember 5-i 2008/721/EK bizottsági határozat (2) értel
mében a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudomá
nyos bizottság (FBTB) lépett, 2007. október 2-i vélemé
nyében megállapította: a dossziéban szereplő adatok
bizonyítják, hogy a polidokanol alacsony toxicitású, és
nem jelent kockázatot a fogyasztók egészségére, ameny
nyiben aránya a leöblítésre nem kerülő kozmetikai termé
kekben nem haladja meg a 3 %-ot, a leöblítendő termé
kekben pedig a 4 %-ot. Az FCTB emellett megállapította,
hogy az újabb tudományos bizonyítékok nem erősítették
meg a polidokanol feltételezett helyi érzéstelenítő hatását.
Ennélfogva kozmetikai és bőrápoló termékekben való
jelenléte nem befolyásolja a bőr érzékelő képességét.
Ezért ezt a terméket fel kell venni az 1223/2009/EK
rendelet III. mellékletébe.

(4)

Az 1223/2009/EU rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5)

A fent említett korlátozások alkalmazását tizenkét
hónappal meg kell hosszabbítani, hogy az ágazat elvé
gezhesse a termék összetételének szükséges kiigazításait.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékle
tének megfelelően módosul.

(2)

(3)

(1 )

Az FCTB véleményéhez fűzött, 2011. december 13-14-i
függelékben az FBTB megerősítette az FCTB következte
téseit.

Mivel a polidokanol mind injektálható, mind pedig külső
leg, helyileg alkalmazott orvosi termékekben is megtalál
ható az FTCB által biztonságosnak ítéltnél alacsonyabb
koncentrációkban, a Bizottság kikérte az Európai Gyógy

HL L 342., 2009.12.22., 59. o.
(2) HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

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

Ezt a rendeletet 2014. április 1-jétől kell alkalmazni.
(3) HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

2013.5.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

L 139/9

L 139/10

MELLÉKLET
Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:
Korlátozások

Az anyag azonosítása

Egyéb

Az alkalmazási feltételek
és figyelmeztetések
szövege

e

f

g

h

i

221-284-4

a) leöblítésre nem kerülő
termékek

a) 3,0 %

b) leöblítendő termékek

b) 4,0 %”

Kémiai név/INN

CAS azonosító
szám

EC azonosító szám

a

b

c

d

„257

Polidokanol

Laureth-9

3055-99-0

HU

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció
a felhasználásra kész
készítményben

Az összetevők
glosszáriumában
szereplő közhasználatú
név

Hivatkozási szám

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2013.5.25.
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A BIZOTTSÁG 484/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. május 24.)
az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról
kedés központi elemének számít. A föld és meglévő
épületek megvásárlásához kapcsolódó kiadások támogat
hatóságáról újabb eltérésben kell rendelkezni.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozá
sáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
re (1) (a továbbiakban: IPA-rendelet) és különösen annak 3. cikke
(3) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról
szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rende
let (2) megállapítja az IPA-rendelet végrehajtásának rész
letes szabályait.
Az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotó
elem alá tartozó támogatási területek célkitűzéseinek
elérése érdekében egyes – például a nyugat-balkáni mene
kültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
lakhatási problémáinak kezelését szolgáló – műveleteknél
a föld és meglévő épületek megvásárlásához kapcsolódó
kiadások támogathatósága elengedhetetlen és az intéz

(3)

A 718/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben megállapított rendelkezések össz
hangban állnak az IPA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 718/2007/EK rendelet 66. cikkének (3) bekezdése a követ
kező d) ponttal egészül ki:
„d) föld és meglévő épületek megvásárlása a művelet termé
szete által megfelelően indokolt esetben”.
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, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.
(2) HL L 170., 2007.6.29., 1. o.
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A BIZOTTSÁG 485/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. május 24.)
az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag
jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok
használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

kapcsolatos megállapításait 2013. január 16-án tette
közzé (8).

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

(6)

A Hatóság megállapította, hogy a klotianidin, tiameto
xam, illetve imidakloprid hatóanyagú növényvédő szerek
bizonyos növények tekintetében nagyfokú akut kocká
zatot jelentenek a méhekre. Több növény esetében a
méheket illetően különösen nagyfokú és akut kockázatot
állapított meg a pornak való expozíció miatt, néhány
növény esetében a szennyeződött virágporban és
nektárban található szermaradékok fogyasztása miatt, a
kukorica esetében pedig a guttációs folyadéknak való
expozíció miatt. Emellett számos növény esetében elfo
gadhatatlan mértékű kockázatok fennállását sem lehetett
kizárni, mivel az említett anyagok akut és krónikus hatást
gyakorolnak a méhkolónia túlélésére és fejlődésére. A
Hatóság az értékelt növényekkel kapcsolatban minden
esetben azt is megállapította, hogy hiányosak az adatok,
különösen azon kockázatok tekintetében, amelyeknek a
mézelő méhek hosszú távon a pornak való expozíció, a
virágporban és a nektárban található szermaradékok és a
guttációs folyadéknak való expozíció miatt vannak kitéve.

(7)

Az új tudományos és műszaki ismeretekre figyelemmel a
Bizottság megállapította, hogy egyes jelek szerint a kloti
anidin, a tiametoxam és az imidakloprid jóváhagyott
felhasználásai a méhekre gyakorolt hatásuk miatt már
nem felelnek meg az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében
meghatározott jóváhagyási kritériumoknak, és a méhekre
háruló nagyfokú kockázatot csak további korlátozások
bevezetésével lehet kizárni. Addig is, amíg a Hatóság a
szóban forgó hatóanyagoknak különösen a levélzetke
zelés céljára történő alkalmazását nem értékelte, a
Bizottság úgy tekinti, hogy az a klotianidin, a tiametoxam
és az imidakloprid hatóanyagok növényen keresztül
történő, szisztémás transzlokációja miatt hasonló kocká
zatokat jelent a méhekre, mint a vetőmagkezelés és a
talajkezelés céljára történő alkalmazás.

(8)

A Bizottság felkérte a bejelentőket, hogy nyújtsák be
észrevételeiket.

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, vala
mint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen a rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében említett
első eshetőségre, valamint a rendelet 49. cikkének (2) bekezdé
sére és 78. cikkének (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A klotianidin, a tiametoxam, illetve az imidakloprid ható
anyag a 2006/41/EK (2), a 2007/6/EK (3), illetve a
2008/116/EK bizottsági irányelvvel (4) felvételre került a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991.
július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (5) I. mellékle
tébe.

(2)

A 2010/21/EU bizottsági irányelv (6) módosította a
91/414/EGK irányelv I. mellékletét a klotianidin, a tiame
toxam és az imidakloprid neonikotinoidokkal kapcsolatos
különös rendelkezések tekintetében.

(3)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő ható
anyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváha
gyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott
hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtá
sáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet (7) mellékletének A. részében is
szerepelnek.

(4)

2012 tavaszán új tudományos ismereteket tettek közzé a
neonikotinoidoknak a méhekre gyakorolt szubletális
hatásával kapcsolatban. A Bizottság az 1107/2009/EK
rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján tudományos
és műszaki segítséget kért az Európai Élelmiszerbizton
sági Hatóságtól (a továbbiakban: Hatóság) ezen új
ismeretek értékeléséhez és a neonikotinoidoknak a
méhekre gyakorolt hatásával járó kockázatok értékelé
sének felülvizsgálatához.
A Hatóság a klotianidin, a tiametoxam, illetve az imidak
loprid méhekre jelentett kockázatainak értékelésével

(5)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L
L
L

309., 2009.11.24., 1. o.
187., 2006.7.8., 24. o.
43., 2007.2.15., 13. o.
337., 2008.12.16., 86. o.
230., 1991.8.19., 1. o.
65., 2010.3.13., 27. o.
153., 2011.6.11., 1. o.

(8) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: A klotianidin hatóanyagú
növényvédő szereknek a méhekre jelentett kockázatai felméréséről
szóló szakértői értékelésből levont következtetés (Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance
clothianidin). EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58. oldal]
doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.
Az imidakloprid hatóanyagú növényvédő szereknek a méhekre jelen
tett kockázatai felméréséről szóló szakértői értékelésből levont
következtetés (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assess
ment for bees for the active substance imidacloprid). EFSA Journal 2013;
11(1):3068. [55. oldal] doi:10.2903/j.efsa.2013.
A tiametoxam hatóanyagú növényvédő szereknek a méhekre jelen
tett kockázatai felméréséről szóló szakértői értékelésből levont
következtetés (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assess
ment for bees for the active substance thiamethoxam). EFSA Journal 2013;
11(1):3067. [68. oldal] doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Online elérhe
tőség: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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(9)

A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat
egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a
Hatóság megállapításait, és azokat a klotianidinról, a
tiametoxamról, illetve az imidaklopridról szóló vizsgálati
jelentések kiegészítései formájában 2013. március 15-én
véglegesítették.

(10)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a méhekre
háruló nagyfokú kockázatot csak további korlátozások
bevezetésével lehet kizárni.

(11)

Megerősítést nyert, hogy a klotianidin, a tiametoxam és
az imidakloprid hatóanyagokat az 1107/2009/EK
rendelet szerint jóváhagyott hatóanyagoknak kell tekin
teni. A méhek expozíciójának minimalizálása érdekében
azonban indokolt korlátozni ezen hatóanyagok haszná
latát, a méhek védelmében külön kockázatcsökkentő
intézkedéseket kell bevezetni, és az említett hatóanya
gokat tartalmazó termékek használatát csak hivatásos
felhasználóknak szabad engedélyezni. A klotianidin-,
tiametoxam-, illetve imidaklopridtartalmú növényvédő
szerek vetőmag- vagy talajkezelés céljára történő felhasz
nálását be kell tiltani különösen azon növények és gabo
nafélék esetében, amelyek vonzók a méhek számára – a
növényházakban történő felhasználás és az őszi gabona
kivételével. A klotianidin-, tiametoxam-, illetve imidak
lopridtartalmú növényvédő szerekkel történő levélzetke
zelést szintén be kell tiltani azon növények és a gabona
félék esetében, amelyek vonzók a méhek számára – a
növényházakban történő felhasználás és a virágzást
követő felhasználások kivételével. A virágzás előtt betaka
rított növények nem minősülnek a méhek számára
vonzó növényeknek.

(12)

A klotianidin, a tiametoxam, illetve az imidakloprid azon
felhasználásai esetében pedig, amelyeket e rendelet szerint
jelenleg engedélyezni lehet, indokolt további megerősítő
információkat bekérni.

(13)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(14)

A kezelt vetőmagok számos növény esetében különösen
a pornak való expozíció miatt, néhány növény esetében a
szennyeződött virágporban és nektárban található
maradékanyagok fogyasztása miatt, a kukorica esetében
pedig a guttációs folyadéknak való expozíció miatt jelen
tenek kockázatot a méhekre. Tekintettel a már említett
kockázatokra, amelyekkel a kezelt vetőmagok használata
jár, a klotianidin-, tiametoxam-, illetve imidaklopridtar
talmú növényvédő szerekkel kezelt vetőmagok haszná
latát és forgalomba hozatalát be kell tiltani azon növé
nyek és a gabonafélék esetében, amelyek vonzók a
méhek számára – a növényházakban történő felhasználás
és az őszi gabona kivételével.

(15)

A tagállamoknak elegendő időt kell hagyni arra, hogy
visszavonhassák a klotianidin-, a tiametoxam-, illetve az
imidaklopridtartalmú növényvédő szerekre megadott
engedélyeket.
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(16)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet
46. cikke értelmében egyes klotianidin-, tiametoxam-,
illetve imidaklopridtartalmú növényvédő szerek esetében
türelmi időt biztosítanak, annak legkésőbb 2013.
november 30-án le kell járnia. A Bizottság az e rendelet
hatálybalépését követő két éven belül haladéktalanul az új
tudományos ismeretek felülvizsgálatába kezd.

(17)

Az 1107/2009/EK rendelet 36. cikkének (3) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a tagállamok bizonyos feltételek
mellett további kockázatcsökkentő intézkedéseket is
hozhatnak, és korlátozhatják a klotianidin-, tiameto
xam-, illetve imidaklopridtartalmú növényvédő szerek
forgalomba hozatalát és használatát. Az 1107/2009/EK
rendelet azonban lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a
klotianidin-, tiametoxam-, illetve imidaklopridtartalmú
növényvédő szerekkel kezelt vetőmagok forgalomba
hozatalával és használatával kapcsolatban a rendelet
71. cikke alapján szükséghelyzeti intézkedéseket hozza
nak.

(18)

A megfelelő átmeneti időszak biztosítása érdekében indo
kolt úgy rendelkezni, hogy a kezelt vetőmagok forga
lomba hozatalának tilalma csak 2013. december 1-jétől
lépjen hatályba. Addig a tagállamok hatályban tarthatják
az 1107/2009/EK rendelet 71. cikke alapján meghozott
ideiglenes védintézkedéseket az említett rendelet
71. cikkének (3) bekezdése szerint.

(19)

A klotianidin-, tiametoxam-, illetve imidaklopridtartalmú
növényvédő szerekkel kezelt azon vetőmagokat, amelyek
az e rendelet 1. cikkében említett korlátozások tárgyát
képezik, az 1107/2009/EK rendelet 54. cikke szerint
kutatási és fejlesztési célú kísérletek vagy vizsgálatok
céljára fel lehet használni.

(20)

Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
nem nyilvánított véleményt. Mivel végrehajtási aktus elfo
gadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus terve
zetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság
elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított
véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet I.
mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
A kezelt vetőmagok forgalomba hozatalának tilalma
A II. mellékletben felsorolt növények klotianidin-, tiametoxam-,
illetve imidaklopridtartalmú növényvédő szerekkel kezelt vető
magjait – a növényházakban történő felhasználásra szánt vető
magok kivételével – mind használni, mind forgalomba hozni
tilos.
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3. cikk
Átmeneti intézkedések
A tagállamok szükség esetén az 1107/2009/EK irányelvnek megfelelően, 2013. szeptember 30-ig módo
sítják vagy visszavonják a klotianidin, a tiametoxam, illetve az imidakloprid hatóanyagú növényvédő
szerekre kiadott engedélyeket.
4. cikk
Türelmi idő
A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető
legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2013. november 30-án le kell járnia.
5. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba és akkortól
alkalmazandó.
A 2. cikk azonban 2013. december 1-jétől alkalmazandó.

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

Kelt Brüsszelben, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2013.5.25.
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I. MELLÉKLET
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításai
1. Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 121. sorában – klotianidin – az „Egyedi rendelkezések”
oszlop helyébe a következő szöveg lép:
„A. RÉSZ
Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető. Csak hivatásos felhasználók használhatják.
Vetőmag- vagy talajkezelés céljára történő felhasználása nem engedélyezhető a következő gabonafélék esetében,
amennyiben azokat a januártól júniusig terjedő időszakban vetik el:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A levélzetkezelés a következő gabonafélék esetében nem engedélyezhető:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A vetőmagkezelés, a talajkezelés vagy a levélzetkezelés céljára történő felhasználás nem engedélyezhető az alábbi
növények esetében, a növényházakban történő felhasználás és a virágzást követő levélzetkezelés kivételével:
Alma (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
ánizs (Pimpinella anisum); badián vagy csillagánizs (Illicium verum); fűszerkömény (Carum carvi); koriander (Coriandrum
sativum); római kömény (Cuminum cyminum); édeskömény (Foeniculum vulgare); közönséges boróka (Juniperus communis)
avokádó (Persea americana)
bab (Phaseolus spp.)
banán (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
birsalma (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
borsmenta (Mentha spp.: M. piperita)
borsó, zöldborsó (Pisum sativum), homoki borsó (P. arvense)
bortermő szőlő (Vitis vinifera)
bükköny, tavaszi/közönséges bükköny (Vicia sativa)
citrom és zöldcitrom, citrom (Citrus limon); zöldcitrom (C. aurantiifolia); limetta (C. limetta)
csemegekukorica (Zea mays)
cseresznye (Prunus avium)
csicseriborsó (Cicer arietinum)
csilipaprika és paprika: pirospaprika, Cayenne-bors, paprika, csilipaprika (Capsicum frutescens; C. annuum); szegfűbors
(Pimenta officinalis)
csillagfürt (Lupinus spp.)
datolya (Phoenix dactylifera)
datolyaszilva (Diospyros kaki: D. virginiana)
dió (Jugland spp.: J. regia)
egres (Ribes uva-crispa)
európai mogyoró (Corylus avellana)
fekete áfonya (Vaccinium myrtillus); fürtös áfonya (V. corymbosum)
fekete bodza (Sambucus nigra)
fekete ribizli (Ribes nigrum); vörös és fehér ribizli (R. rubrum)
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feketegyökér (Scorzonera hispanica)
földimogyoró (Arachis hypogea)
fűszernövények, többek között: babérlevél (Laurus nobilis); kapor (Anethum graveolens); görögszénamag (Trigonella
foenumgraecum); sáfrány (Crocus sativus); kakukkfű (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)
gesztenye (Castanea spp.)
görögdinnye (Citrullus vulgaris)
grépfrút (C. paradisi)
gyapot (Gossypium spp.)
here (Trifolium spp.)
hüvelyesek: szarvaskerep (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.);
baltacim (Onobrychis sativa); koronahere (Hedysarum coronarium)
japán rózsa (Rosa rugosa)
kajszibarack (Prunus armeniaca)
kávébab (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
kender (Cannabis sativa)
kivi (Actinidia chinensis)
körte (Pyrus communis)
közönséges hajdina (Fagopyrum esculentum)
len (Linum usitatissimum)
lencse (Lens esculenta; Ervum lens)
lucerna (Medicago sativa)
mák (Papaver somniferum)
málna (Rubus idaeus)
mandula (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
mustármag: fehér mustár (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); fekete mustár (Brassica nigra; Sinapis nigra)
nagy szemű disznóbab, lóbab (Vicia faba var. major, var. equina; var. minor)
napraforgómag (Helianthus annuus)
narancs, édes narancs (Citrus sinensis); keserű narancs (C. aurantium)
okra (Abelmoschus esculentus); gombó (Hibiscus esculentus)
olajfa (Olea europaea)
őszibarack és nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
pisztácia (Pistacia vera)
repce (Brassica napus var. oleifera)
ricinusolajmag (Ricinus communis)
rovarpor virág (Chrysanthemum cinerariifolium)
sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius)
sárgadinnyemag (Cucumis melo)
szamóca (Fragaria spp.)
szentjánoskenyér (Ceratonia siliqua)
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szeradella/csibeláb (Ornithopus sativus)
szezámmag (Sesamum indicum)
szilva és kökény, ringló, mirabella, kökényszilva vagy damaszkuszi szilva (Prunus domestica); kökény (P. spinosa)
szójabab (Glycine soja)
tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata); klementin (C. unshiu)
tarlórépa és réparepce (Brassica rapa var. rapifera és oleifera spp.)
tehénborsó, homoki bab (Vigna unguiculata)
tök, úritök és sütőtök (Cucurbita spp.)
tökfélék (cucurbitaceae)
tőzegáfonya, amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon); tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus)
uborka (Cucumis sativus)
vadszeder (Rubus fruticosus)
valamint a kezelés évében virágzó dísznövények.

B. RÉSZ
Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figye
lembe kell venni mind az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. január 27-én véglegesített, a
klotianidinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat, mind az
Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. március 15-én véglegesített, a klotianidinról szóló
vizsgálati jelentés kiegészítésében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:
— fokozott figyelmet kell fordítaniuk a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati
adottságú régiókban alkalmazzák,
— fokozott figyelmet kell fordítaniuk a magevő madarakra és emlősökre jelentett kockázatokra, ha a hatóanyagot
vetőmagcsávázásra használják.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:
— a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. Az ilyen létesítményeknek a
lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, valamint a tárolás és a szállítás során a
porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
— megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és
a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
— az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,
— adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által
intenzíven használt területeken a méheknek a klotianidinból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.
A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:
a) a mézelő méheken kívüli beporzókra jelentett kockázat;
b) a következő növénykultúrákban nektárt vagy virágport gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
c) lehetséges felvétel a virágzó gyomok gyökerei által;
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d) a rovarok által kiválasztott mézharmatot gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
e) a guttációs folyadékból eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú
kockázat, valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
f) a por átszállásából eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat,
valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
g) a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat, valamint a szennyeződött nektárnak és
virágpornak a méhek szervezetébe jutása által a méhfiasításra jelentett kockázat.
A bejelentő 2014. december 31-ig benyújtja ezeket az információkat a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóság
nak.”
2. Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 140. sorában – tiametoxam – az „Egyedi rendelkezések”
oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ
Kizárólag rovarirtó szerként engedélyezhető. Csak hivatásos felhasználók használhatják.
Vetőmag- vagy talajkezelés céljára történő felhasználása nem engedélyezhető a következő gabonafélék esetében,
amennyiben azokat a januártól júniusig terjedő időszakban vetik el:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A levélzetkezelés a következő gabonafélék esetében nem engedélyezhető:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A vetőmagkezelés, a talajkezelés vagy a levélzetkezelés céljára történő felhasználás nem engedélyezhető az alábbi
növények esetében, a növényházakban történő felhasználás és a virágzást követő levélzetkezelés kivételével:
Alma (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
ánizs (Pimpinella anisum); badián vagy csillagánizs (Illicium verum); fűszerkömény (Carum carvi); koriander (Coriandrum
sativum); római kömény (Cuminum cyminum); édeskömény (Foeniculum vulgare); közönséges boróka (Juniperus communis)
avokádó (Persea americana)
bab (Phaseolus spp.)
banán (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
birsalma (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
borsmenta (Mentha spp.: M. piperita)
borsó, zöldborsó (Pisum sativum), homoki borsó (P. arvense)
bortermő szőlő (Vitis vinifera)
bükköny, tavaszi/közönséges bükköny (Vicia sativa)
citrom és zöldcitrom, citrom (Citrus limon); zöldcitrom (C. aurantiifolia); limetta (C. limetta)
csemegekukorica (Zea mays)
cseresznye (Prunus avium)
csicseriborsó (Cicer arietinum)
csilipaprika és paprika: pirospaprika, Cayenne-bors, paprika, csilipaprika (Capsicum frutescens; C. annuum); szegfűbors
(Pimenta officinalis)
csillagfürt (Lupinus spp.)
datolya (Phoenix dactylifera)
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datolyaszilva (Diospyros kaki: D. virginiana)
dió (Jugland spp.: J. regia)
egres (Ribes uva-crispa)
európai mogyoró (Corylus avellana)
fekete áfonya (Vaccinium myrtillus); fürtös áfonya (V. corymbosum)
fekete bodza (Sambucus nigra)
fekete ribizli (Ribes nigrum); vörös és fehér ribizli (R. rubrum)
feketegyökér (Scorzonera hispanica)
földimogyoró (Arachis hypogea)
fűszernövények, többek között: babérlevél (Laurus nobilis); kapor (Anethum graveolens); görögszénamag (Trigonella
foenumgraecum); sáfrány (Crocus sativus); kakukkfű (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)
gesztenye (Castanea spp.)
görögdinnye (Citrullus vulgaris)
grépfrút (C. paradisi)
gyapot (Gossypium spp.)
here (Trifolium spp.)
hüvelyesek: szarvaskerep (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.);
baltacim (Onobrychis sativa); koronahere (Hedysarum coronarium)
japán rózsa (Rosa rugosa)
kajszibarack (Prunus armeniaca)
kávébab (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
kender (Cannabis sativa)
kivi (Actinidia chinensis)
körte (Pyrus communis)
közönséges hajdina (Fagopyrum esculentum)
len (Linum usitatissimum)
lencse (Lens esculenta; Ervum lens)
lucerna (Medicago sativa)
mák (Papaver somniferum)
málna (Rubus idaeus)
mandula (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
mustármag: fehér mustár (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); fekete mustár (Brassica nigra; Sinapis nigra)
nagy szemű disznóbab, lóbab (Vicia faba var. major, var. equina; var. minor)
napraforgómag (Helianthus annuus)
narancs, édes narancs (Citrus sinensis); keserű narancs (C. aurantium)
okra (Abelmoschus esculentus); gombó (Hibiscus esculentus)
olajfa (Olea europaea)
őszibarack és nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
pisztácia (Pistacia vera)
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repce (Brassica napus var. oleifera)
ricinusolajmag (Ricinus communis)
rovarpor virág (Chrysanthemum cinerariifolium)
sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius)
sárgadinnyemag (Cucumis melo)
szamóca (Fragaria spp.)
szentjánoskenyér (Ceratonia siliqua)
szeradella/csibeláb (Ornithopus sativus)
szezámmag (Sesamum indicum)
szilva és kökény, ringló, mirabella, kökényszilva vagy damaszkuszi szilva (Prunus domestica); kökény (P. spinosa)
szójabab (Glycine soja)
tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata); klementin (C. unshiu)
tarlórépa és réparepce (Brassica rapa var. rapifera és oleifera spp.)
tehénborsó, homoki bab (Vigna unguiculata)
tök, úritök és sütőtök (Cucurbita spp.)
tökfélék (cucurbitaceae)
tőzegáfonya, amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon); tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus)
uborka (Cucumis sativus)
vadszeder (Rubus fruticosus)
valamint a kezelés évében virágzó dísznövények.

B. RÉSZ
Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figye
lembe kell venni mind az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. július 14-én véglegesített, a
tiametoxamról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat, mind
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. március 15-én véglegesített, a tiametoxamról szóló
vizsgálati jelentés kiegészítésében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:
— a felszín alatti vizek lehetséges, főként a hatóanyaggal és annak NOA 459602, SYN 501406 és CGA 322704
metabolitjaival történő szennyeződésére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban
alkalmazzák,
— a vízi élőlények védelmére,
— a kistestű növényevő állatokra jelentett hosszú távú kockázatokra, ha a hatóanyagot vetőmagkezelésre használják.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:
— a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. Az ilyen létesítményeknek a
lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, valamint a tárolás és a szállítás során a
porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
— megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és
a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
— az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,
— adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által
intenzíven használt területeken a méheknek a tiametoxamból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.
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A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:
a) a mézelő méheken kívüli beporzókra jelentett kockázat;
b) a következő növénykultúrákban nektárt vagy virágport gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
c) lehetséges felvétel a virágzó gyomok gyökerei által;
d) a rovarok által kiválasztott mézharmatot gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
e) a guttációs folyadékból eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú
kockázat, valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
f) a por átszállásából eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat,
valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
g) a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat, valamint a szennyeződött nektárnak és
virágpornak a méhek szervezetébe jutása által a méhfiasításra jelentett kockázat.
A bejelentő 2014. december 31-ig benyújtja ezeket az információkat a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóság
nak.”
3. Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 216. sorában – imidakloprid – az „Egyedi rendelkezések”
oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként hivatásos felhasználók számára engedélyezhető.
Vetőmag- vagy talajkezelés céljára történő felhasználása nem engedélyezhető a következő gabonafélék esetében,
amennyiben azokat a januártól júniusig terjedő időszakban vetik el:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A levélzetkezelés a következő gabonafélék esetében nem engedélyezhető:
árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza.
A vetőmagkezelés, a talajkezelés vagy a levélzetkezelés céljára történő felhasználás nem engedélyezhető az alábbi
növények esetében, a növényházakban történő felhasználás és a virágzást követő levélzetkezelés kivételével:
Alma (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
ánizs (Pimpinella anisum); badián vagy csillagánizs (Illicium verum); fűszerkömény (Carum carvi); koriander (Coriandrum
sativum); római kömény (Cuminum cyminum); édeskömény (Foeniculum vulgare); közönséges boróka (Juniperus communis)
avokádó (Persea americana)
bab (Phaseolus spp.)
banán (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
birsalma (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
borsmenta (Mentha spp.: M. piperita)
borsó, zöldborsó (Pisum sativum), homoki borsó (P. arvense)
bortermő szőlő (Vitis vinifera)
bükköny, tavaszi/közönséges bükköny (Vicia sativa)
citrom és zöldcitrom, citrom (Citrus limon); zöldcitrom (C. aurantiifolia); limetta (C. limetta)
csemegekukorica (Zea mays)
cseresznye (Prunus avium)
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csicseriborsó (Cicer arietinum)
csilipaprika és paprika: pirospaprika, Cayenne-bors, paprika, csilipaprika (Capsicum frutescens; C. annuum); szegfűbors
(Pimenta officinalis)
csillagfürt (Lupinus spp.)
datolya (Phoenix dactylifera)
datolyaszilva (Diospyros kaki: D. virginiana)
dió (Jugland spp.: J. regia)
egres (Ribes uva-crispa)
európai mogyoró (Corylus avellana)
fekete áfonya (Vaccinium myrtillus); fürtös áfonya (V. corymbosum)
fekete bodza (Sambucus nigra)
fekete ribizli (Ribes nigrum); vörös és fehér ribizli (R. rubrum)
feketegyökér (Scorzonera hispanica)
földimogyoró (Arachis hypogea)
fűszernövények, többek között: babérlevél (Laurus nobilis); kapor (Anethum graveolens); görögszénamag (Trigonella
foenumgraecum); sáfrány (Crocus sativus); kakukkfű (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)
gesztenye (Castanea spp.)
görögdinnye (Citrullus vulgaris)
grépfrút (C. paradisi)
gyapot (Gossypium spp.)
here (Trifolium spp.)
hüvelyesek: szarvaskerep (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.);
baltacim (Onobrychis sativa); koronahere (Hedysarum coronarium)
japán rózsa (Rosa rugosa)
kajszibarack (Prunus armeniaca)
kávébab (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
kender (Cannabis sativa)
kivi (Actinidia chinensis)
körte (Pyrus communis)
közönséges hajdina (Fagopyrum esculentum)
len (Linum usitatissimum)
lencse (Lens esculenta; Ervum lens)
lucerna (Medicago sativa)
mák (Papaver somniferum)
málna (Rubus idaeus)
mandula (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
mustármag: fehér mustár (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); fekete mustár (Brassica nigra; Sinapis nigra)
nagy szemű disznóbab, lóbab (Vicia faba var. major, var. equina; var. minor)
napraforgómag (Helianthus annuus)
narancs, édes narancs (Citrus sinensis); keserű narancs (C. aurantium)
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okra (Abelmoschus esculentus); gombó (Hibiscus esculentus)
olajfa (Olea europaea)
őszibarack és nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
pisztácia (Pistacia vera)
repce (Brassica napus var. oleifera)
ricinusolajmag (Ricinus communis)
rovarpor virág (Chrysanthemum cinerariifolium)
sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius)
sárgadinnyemag (Cucumis melo)
szamóca (Fragaria spp.)
szentjánoskenyér (Ceratonia siliqua)
szeradella/csibeláb (Ornithopus sativus)
szezámmag (Sesamum indicum)
szilva és kökény, ringló, mirabella, kökényszilva vagy damaszkuszi szilva (Prunus domestica); kökény (P. spinosa)
szójabab (Glycine soja)
tangerin (Citrus tangerina), mandarin (Citrus reticulata); klementin (C. unshiu)
tarlórépa és réparepce (Brassica rapa var. rapifera és oleifera spp.)
tehénborsó, homoki bab (Vigna unguiculata)
tök, úritök és sütőtök (Cucurbita spp.)
tökfélék (cucurbitaceae)
tőzegáfonya, amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon); tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus)
uborka (Cucumis sativus)
vadszeder (Rubus fruticosus)
valamint a kezelés évében virágzó dísznövények.

B. RÉSZ
Az imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek használatának engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor a tagálla
moknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt kritériu
mokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendel
kezésre álljon.
Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figye
lembe kell venni mind az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2008. szeptember 26-án végle
gesített, a imidaklopridról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megálla
pításokat, mind az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. március 15-én véglegesített, az
imidaklopridról szóló vizsgálati jelentés kiegészítésében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:
— a szert kezelők és más dolgozók biztonsága. Gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek előírják
megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát,
— a vízi élőlényekre, a nem célzott ízeltlábúakra, a földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt
lehetséges hatások, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek
kockázatcsökkentő intézkedések.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:
— a vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. Az ilyen létesítményeknek a
lehető legjobb technikákat kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, valamint a tárolás és a szállítás során a
porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
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— megfelelő vetőgépet kell használni, hogy a talajba való bedolgozás megfelelő mélységű legyen, és hogy a kihullás és
a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen,
— az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek méheket védő kockázatcsökkentő intézkedések,
— adott esetben és megfelelő módon ellenőrzési programok induljanak a gyűjtő méhek vagy a méhészek által
intenzíven használt területeken a méheknek a imidaklopridból eredő valós expozíciójának ellenőrzésére.
A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:
a) a mézelő méheken kívüli beporzókra jelentett kockázat;
b) a következő növénykultúrákban nektárt vagy virágport gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
c) lehetséges felvétel a virágzó gyomok gyökerei által;
d) a rovarok által kiválasztott mézharmatot gyűjtő, mézelő méhekre jelentett kockázat;
e) a guttációs folyadékból eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú
kockázat, valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
f) a por átszállásából eredő expozíció és a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat,
valamint az említett expozíció által a méhfiasításra jelentett kockázat;
g) a méhkolónia túlélésére és fejlődésére jelentett akut és hosszú távú kockázat, valamint a szennyeződött nektárnak és
virágpornak a méhek szervezetébe jutása által a méhfiasításra jelentett kockázat.
A bejelentő 2014. december 31-ig benyújtja ezeket az információkat a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóság
nak.”

2013.5.25.
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II. MELLÉKLET
A 2. cikkben említett vetőmagok listája
A klotianidin-, tiametoxam-, illetve imidaklopridtartalmú növényvédő szerekkel kezelt azon vetőmagok, amelyek hasz
nálata és forgalomba hozatala tilos:
Árpa, köles, zab, rizs, rozs, cirok, tritikálé, búza, amennyiben ezeket a januártól júniusig terjedő időszakban vetik el.
Ánizs, csillagánizs, édeskömény, koriander. Többek között: ánizs (Pimpinella anisum); badián vagy csillagánizs (Illicium
verum); fűszerkömény (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); római kömény (Cuminum cyminum); édeskömény
(Foeniculum vulgare); közönséges boróka (Juniperus communis)
bab (Phaseolus spp.)
borsmenta (Mentha spp.: M. piperita)
borsó, zöldborsó (Pisum sativum); homoki borsó (P. arvense)
bükköny, tavaszi/közönséges bükköny (Vicia sativa)
csemegekukorica (Zea mays)
csicseriborsó (Cicer arietinum)
csilipaprika és paprika: pirospaprika, Cayenne-bors, paprika, csilipaprika (Capsicum frutescens; C. annuum); szegfűbors
(Pimenta officinalis)
csillagfürt (Lupinus spp.)
földimogyoró, héjával együtt (Arachis hypogaea)
fűszernövények, többek között: babérlevél (Laurus nobilis); kapor (Anethum graveolens); görögszénamag (Trigonella foenumg
raecum); sáfrány (Crocus sativus); kakukkfű (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)
görögdinnye (Citrullus vulgaris)
gyapot (Gossypium spp.)
here (Trifolium spp.)
hüvelyesek: szarvaskerep (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.);
baltacim (Onobrychis sativa); koronahere (Hedysarum coronarium)
kávébab (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
kender (Cannabis sativa)
közönséges hajdina (Fagopyrum esculentum)
len (Linum usitatissimum)
lencse (Lens esculenta; Ervum lens)
lucerna (Medicago sativa)
mák (Papaver somniferum)
mustármag, fehér mustár (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); fekete mustár (Brassica nigra; Sinapis nigra)
nagy szemű disznóbab, lóbab (Vicia faba var. major, var. equina var. minor)
napraforgómag (Helianthus annuus)
okra (Abelmoschus esculentus); gombó (Hibiscus esculentus)
repce (Brassica napus var. oleifera)
ricinusolajmag (Ricinus communis)
rovarpor virág (Chrysanthemum cinerariifolium)
sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius)
sárgadinnyemag (Cucumis melo)
szamóca (Fragaria spp.)
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szezámmag (Sesamum indicum)
szójabab (Glycine soja)
tarlórépa és réparepce (Brassica rapa var. rapifera és oleifera spp.)
tehénborsó, homoki bab (Vigna unguiculata)
tök, úritök és sütőtök (Cucurbita spp.)
tökfélék (cucurbitaceae)
uborka (Cucumis sativus),
valamint a kezelés évében virágzó dísznövények.

2013.5.25.
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A BIZOTTSÁG 486/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. május 24.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat
a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a
harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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 (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöld
ség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapítá
sáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehaj
tási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdé
sére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási
rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1)
bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevéte
lével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett
behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. május 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

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)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

15,0
61,6
74,5
54,4
51,4

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

27,7
45,5
132,0
68,4

0709 93 10

MA
TR
ZZ

110,7
128,2
119,5

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

54,2
71,7
77,9
67,9

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

87,1
71,0
109,7
89,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

135,7
109,6
135,5
80,7
42,6
144,6
207,5
119,8
122,0

0809 29 00

US
ZZ

557,8
557,8

Behozatali átalányérték

(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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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2013. május 23.)
a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi
egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2013) 2905. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/235/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(2)

Dánia bejelentette, hogy Esbjerg kikötőjében az állategészségügyi határállomás új ellenőrző központtal
egészült ki. A 2009/821/EK határozat I. mellékletében
szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések
listáját ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A Németországtól, Spanyolországtól, Franciaországtól,
Olaszországtól, Lettországtól, Hollandiától és Portugáli
ától érkezett bejelentések alapján módosítani kell a
2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő listában
az ezekben a tagállamokban található állat-egészségügyi
határállomásokra vonatkozó bejegyzéseket.

(4)

A Bizottság ellenőrző szolgálata, az Élelmiszerügyi és
Állategészségügyi Hivatal ellenőrzést végzett Spanyol
országban, amelyet követően a tagállam számára több
ajánlást is megfogalmazott. Spanyolország bejelentette,
hogy egy kikötőben és több repülőtéren ideiglenesen fel
kell függeszteni az állat-egészségügyi határállomás műkö
dését. A 2009/821/EK határozat I. mellékletében
szereplő, az említett állat-egészségügyi határállomásokra
vonatkozó bejegyzéseket ezért ennek megfelelően módo
sítani kell.

(5)

Olaszország bejelentette, hogy Brindisi kikötőjénél talál
ható állat-egészségügyi határállomás törlendő a rá vonat
kozó bejegyzések listájából. Portugália bejelentette, hogy
Viana do Castelo kikötőjénél található állat-egészségügyi
határállomás törlendő a rá vonatkozó bejegyzések listájá
ból. A 2009/821/EK határozat I. mellékletében szereplő,
az említett tagállamokra vonatkozó bejegyzések listáit
ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy ideiglenesen fel
kell függeszteni a hulli állat-egészségügyi határállomás
működését. A 2009/821/EK határozat I. mellékletében
szereplő, az említett tagállamra vonatkozó bejegyzések
listáját ezért ennek megfelelően módosítani kell.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellen
őrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány
elvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) és (3) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megálla
pításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK
irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK
tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdése
második albekezdésének második mondatára,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére
irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i
97/78/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 6. cikke
(2) bekezdésére,

mivel:

(1)

(1 )

A
jóváhagyott
állat-egészségügyi
határállomások
listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi
szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes
szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészség
ügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szep
tember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozat (4)
megállapítja a 91/496/EGK és 97/78/EK irányelvnek
megfelelően jóváhagyott állat-egészségügyi határállo
mások listáját. Ezt a listát az említett határozat I. mellék
lete tartalmazza.

HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
(2) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.
(3) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.
(4) HL L 296., 2009.11.12., 1. o.

L 139/30

(7)

(8)

(9)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Mivel az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által
Litvániában végzett ellenőrzés kielégítő eredményeket
hozott, a Kybartaiban hivatalosan 2013. május 21-én
megnyíló állat-egészségügyi közúti határállomás jóváha
gyását ki lehet terjeszteni az élőállatok valamennyi kate
góriájára (U, E és O). A 2009/821/EK határozat I. mellék
letében szereplő, az említett tagállamra vonatkozó
bejegyzést ezért ennek megfelelően módosítani kell.
A 2009/821/EK határozat II. melléklete tartalmazza az
integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer (Tra
ces) központi, regionális és helyi egységeinek listáját.
A Dániától, Németországtól, Olaszországtól, Hollandiától,
Ausztriától és az Egyesült Királyságtól érkezett bejelen
tések alapján e tagállamokra vonatkozóan bizonyos
módosításokat kell végezni a 2009/821/EK határozat II.
mellékletében található, a Traces központi, regionális és
helyi egységeit tartalmazó listán.

(10)

A 2009/821/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(11)

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

2013.5.25.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellék
letének megfelelően módosul.

2. cikk
A melléklet 1. pontjának g) alpontjában foglalt módosítást
2013. május 21-től kell alkalmazni.

3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 23-án.

a Bizottság részéről
Tonio BORG

a Bizottság tagja

2013.5.25.
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MELLÉKLET
A 2009/821/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:
a) a Dániára vonatkozó részben az Esbjerg kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6),
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

E D & F Man Terminals
Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

b) a Németországra vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. a Cuxhaven kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

HC-T(FR)(2)(3)”

ii. a Hannover-Langenhagen kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„HannoverLangenhagen

DE HAJ 4

A

HC(2), NHC(2)

O (10)”

iii. a Wilhelmshaven Jade-Weser-Port kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„JadeWeserPort
Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT”

c) a Spanyolországra vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. az Almeria repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Almeria(*)

ES LEI 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

ii. a Bilbao repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

iii. a Gerona repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

iv. a Las Palmas de Gran Canaria kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Las Palmas de
Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos
Animales(*)

HC, NHC
U(*), E(*), O(*)”
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v. a Madrid repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
ES MAD 4

„Madrid

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide
Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT

O”

vi. a Málaga kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Málaga

ES AGP 1

P

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O”

vii. a Palma de Mallorca repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Palma de
Mallorca(*)

ES PMI 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

viii. a Santander repülőterére és kikötőjére vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:
„Santander(*)

ES SDR 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)

Santander(*)

ES SDR 1

P

HC(*), NHC(*)”

ix. a Santiago de Compostela repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Santiago
de
Compostela(*)

ES SCQ 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

x. a Vigo repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Vigo(*)

ES VGO 4

A

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

xi. a Vitoria repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*),
NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)”

d) a Franciaországra vonatkozó részben a Sète kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Sète

FR SET 1

P

HC(1)(2), NHC-NT”

e) az Olaszországra vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. a Brindisi kikötőjére vonatkozó bejegyzést törölni kell;
ii. a Livorno-Pisa kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal
Toscana

Darsena

HC, NHC”
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iii. a Taranto kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Taranto

IT TAR 1

P

HC, NHC-NT”

f) A Lettországra vonatkozó részben a Riga (BFT) kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

g) a Litvániára vonatkozó részben a Kybartainál lévő útra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

HC, NHC

U, E, O”

h) a Hollandiára vonatkozó részben az Amsterdam repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

U(8), E

KLM-2

U, E,
O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”

i) a Portugáliára vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. a Porto repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Porto

PT OPO 4

A

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

ii. a Viana do Castelo kikötőjére vonatkozó bejegyzést törölni kell.
j) az Egyesült Királyságra vonatkozó részben a Hull kikötőjére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)”

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:
a) a Dániára vonatkozó részben az „DK00100 RØDOVRE” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő
szöveg lép:

„DK00100

GLOSTRUP”

b) a Németországra vonatkozó részben a „DE32403 Osnabrueck, Stadt” bejegyzést el kell hagyni;
c) az Olaszországra vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. az „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„IT00410

TERNI”

ii. az „IT00010 UMBRIA” regionális egységre vonatkozó alábbi bejegyzéseket el kell hagyni:

„IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”
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d) a Hollandiára vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. A „NL00000 VWA” központi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„NL00000

NVWA”

ii. a jelenlegi öt regionális egységre, VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID és VWA
ZUIDWEST vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:
„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

e) az Ausztriára vonatkozó rész a következőképpen módosul:
i. az „AT00602 BRUCK AN DER MUR” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

ii. az „AT00604 FELDBACH” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

iii. az „AT00608 HARTBERG” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

iv. az „AT00600 STEIERMARK” regionális egységre vonatkozó alábbi bejegyzéseket törölni kell:
„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

f) az Egyesült Királyságra vonatkozó részben a „GB07104 LARNE” helyi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a
következő szöveg lép:
„GB07104

MALLUSK”

2013.5.25.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról
szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 145., 2009. június 10.)
A 6. oldalon, a 18. cikk, első bekezdésében:
a következő szövegrész:

„A 3605/39/EK rendelet…”

helyesen:

„A 3605/93/EK rendelet…”.

Helyesbítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség
közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió
nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i
2008/261/EK tanácsi határozathoz
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 83., 2008. március 26.)
1. A 2008/261/EK tanácsi határozat címében a címlapon és a 3. oldalon:
a következő szövegrész:

„… az Európai Unió nevében…”

helyesen:

„… az Európai Közösség nevében…”;

2. A 3. oldalon, a (4) preambulumbekezdésben:
a következő szövegrész:

„Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének hatálya alá tartozó…”

helyesen:

„Az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó…”;

3. A 4. oldalon, a 2. cikkben:
a következő szövegrész:

„… az Európai Unióról szóló szerződés…”

helyesen:

„… az Európai Közösséget létrehozó szerződés…”;

4. A 4. oldalon, a 3. cikkben:
a következő szövegrész:

„… az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének hatálya alá tartozó…”

helyesen:

„… az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó…”
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március
7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i
216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július
1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki
joghatást.
Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus
kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a
216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.

2013-as előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

Az EU 22 hivatalos nyelvén

1 300 EUR/év

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

Az EU 22 hivatalos nyelvén

1 420 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

Az EU 22 hivatalos nyelvén

910 EUR/év

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

Az EU 22 hivatalos nyelvén

100 EUR/év

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

Többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

200 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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