Az Európai Unió

Hivatalos Lapja
Jogszabályok

Magyar nyelvű kiadás

ISSN 1977-0731

L 294

56. évfolyam
2013. november 6.

Tartalom

I

Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK
★

★

II

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás
során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevéte
léhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoz
tatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatósá
gokkal való kommunikációhoz való jogról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/50/EU irányelve (2013. október 22.) a szabályozott
piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról
szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv
egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló
2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK
★

Ár: 3 EUR

HU

A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli egyszerűsí
téssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

(folytatás a túloldalon)
(1) EGT-vonatkozású szöveg
Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak
korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Tartalom (folytatás)
★

A Bizottság 1094/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) Franciaország és az
Egyesült Királyság számára az ICES VIIe körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosí
tásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

★

A Bizottság 1095/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékle
írását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Sierra de Cádiz (OEM)] . . . . . . 32

★

A Bizottság 1096/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) egy elnevezésnek az
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről
[Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (OFJ)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

★

A Bizottság 1097/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékle
írását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Lentilles vertes du Berry (OFJ)] 36

★

A Bizottság 1098/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) egy elnevezésnek az
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről
[Gâche vendéenne (OFJ)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★

38

A Bizottság 1099/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 5.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (a menetrend szerinti hajózás javí
tása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A Bizottság 1100/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 5.) az egyes gyümölcs- és
zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról 42

AJÁNLÁSOK
2013/637/EU:
★

HU

A Bizottság ajánlása (2013. november 4.) a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt össze
tett takarmányokban előforduló T-2 és HT-2 toxinok tekintetében történő módosításáról (1)

(1) EGT-vonatkozású szöveg

44

2013.11.6.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1

I
(Jogalkotási aktusok)

IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/48/EU IRÁNYELVE
(2013. október 22.)
a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség
igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő
tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli
hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról
jogszabályok szükséges közelítése megkönnyítené az ille
tékes hatóságok közötti együttműködést és az egyének
jogainak az igazságügyi eljárások keretében történő védel
mét.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 82. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
82. cikkének (1) bekezdése alapján az Unióban a bünte
tőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a bíró
sági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén
alapul.

(4)

A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös
elismerése elvének érvényesítése előfeltételként szük
ségessé teszi, hogy a tagállamok megbízzanak egymás
büntető igazságszolgáltatási rendszerében. A kölcsönös
elismerés foka nagymértékben függ számos tényezőtől,
így a gyanúsítottak és a vádlottak jogait garantáló mecha
nizmusoktól és a kölcsönös elismerés elve alkalmazá
sának megkönnyítéséhez szükséges közös minimális
normáktól.

(5)

Noha mindegyik tagállam részes fele az EJEE-nek és a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányá
nak, a tapasztalatok szerint ez a tény önmagában nem
minden esetben nyújt alapot arra, hogy kellő mértékben
megbízzanak a többi tagállam büntető igazságszolgálta
tási rendszerében.

(6)

A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös
elismerése csak olyan bizalmi légkör esetén érvényesülhet
ténylegesen, amelyben nemcsak az igazságszolgáltatási
hatóságok, hanem a büntetőeljárásban részt vevő vala
mennyi szereplő a sajátjával egyenértékűnek tekinti más
tagállam igazságszolgáltatási hatóságainak határozatait,
ami nem csupán a másik tagállam szabályainak helyes
ségébe vetett bizalmat jelenti, hanem az ilyen szabályok
helyes alkalmazásába vetett bizalmat is. A kölcsönös
bizalom erősítéséhez a Chartából, az EJEE-ből és a Polgári
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányából
eredő eljárási jogok és garanciák védelmére vonatkozó
részletes szabályokra van szükség. Szükséges továbbá a
Chartában és az EJEE-ben meghatározott minimális
normák Unión belüli továbbfejlesztése, mind ezen irány
elv, mind más intézkedések révén.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

(2)

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a Charta)
47. cikke, az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) 6. cikke és
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá
nyának 14. cikke kimondja a tisztességes eljáráshoz való
jogot. A Charta 48. cikkének (2) bekezdése garantálja a
védelemhez való jog tiszteletben tartását.
Az Unió célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a
jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesz
tését. Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i
tamperei ülésének elnökségi következtetéseivel, külö
nösen azok 33. pontjával összhangban az ítéletek és az
igazságügyi hatóságok egyéb határozatai kölcsönös
elismerése elvének az Unióban a polgári és a büntető
ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés sarokkö
vévé kell válnia, mert a fokozott kölcsönös elismerés és a

(1) HL C 43., 2012.2.15., 51. o.
(2) Az Európai Parlament 2013. szeptember 10-i álláspontja (a Hiva
talos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. október 7-i
határozata.
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Az EUMSZ 82. cikkének (2) bekezdése a tagállamokban
alkalmazandó
minimumszabályok
megállapításáról
rendelkezik a határokon átnyúló vonatkozású büntető
ügyekben a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös
elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi
együttműködésnek a megkönnyítése érdekében. Az emlí
tett cikk szerint „a személyek jogai a büntetőeljárásban”
az egyik olyan terület, amelyen minimumszabályok álla
píthatók meg.

(8)

A közös minimumszabályok következtében várhatóan nő
az egyes tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendsze
rébe vetett bizalom, aminek pedig hatékonyabb, a
kölcsönös bizalom jegyében zajló igazságügyi együtt
működést és az alapjogvédelem kultúrájának Unión belüli
terjesztését kell eredményeznie. A közös minimumszabá
lyokkal a polgárok szabad áramlásának akadályai is
megszüntethetők a tagállamok egész területén. Ilyen
közös minimumszabályokat kell megállapítani az ügyvédi
segítség büntetőeljárásokban történő igénybevételéhez, a
valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő
tájékoztatásához és a szabadságelvonás ideje alatt
harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való
kommunikációhoz való jogra vonatkozóan.

(9)

A Tanács 2009. november 30-án elfogadta a büntetőel
járásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási joga
inak megerősítését célzó ütemtervről szóló állásfogla
lást (1) (a továbbiakban: az ütemterv). A lépésenkénti
megközelítést alkalmazva az ütemterv az alábbiak terén
hív fel intézkedések elfogadására: a fordításhoz és tolmá
csoláshoz való jog (A. intézkedés), a jogokról és a
vádakról való tájékoztatáshoz való jog (B. intézkedés), a
jogi tanácsadáshoz és költségmentességhez való jog (C.
intézkedés), a hozzátartozókkal, a munkaadókkal és a
konzuli hatóságokkal való kommunikáció joga (D. intéz
kedés), valamint a veszélyeztetett gyanúsítottakra vagy
vádlottakra vonatkozó különleges biztosítékok (E. intéz
kedés). Az ütemterv hangsúlyozza, hogy a jogok
sorrendje csak tájékoztató jellegű, és így az a prioritá
soknak megfelelően módosítható. Az ütemtervet oly
módon alakították ki, hogy egészként működjön, és
előnyei csak mindegyik összetevőjének végrehajtásával
válnak teljes mértékben érzékelhetővé.

(10)

(11)

Az Európai Tanács 2009. december 11-én üdvözölte az
ütemtervet és „A stockholmi program – A polgárokat
szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” (2)
részévé tette azt (2.4. pont). Az Európai Tanács hangsú
lyozta az ütemterv nem kimerítő jellegét, felkérve a
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vádlottak és a gyanú
sítottak minimális eljárási jogainak további elemeit, és
mérje fel, hogy egyéb kérdésekkel – például az ártatlanság
vélelmével – szükséges-e foglalkozni az e területen való
jobb együttműködés elősegítése érdekében.
Eddig az ütemterv alapján két intézkedés került elfoga
dásra, nevezetesen a büntetőeljárás során igénybe vehető
tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010.
október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (3), valamint a büntetőeljárás során a

(1) HL C 295., 2009.12.4., 1. o.
(2) HL C 115., 2010.5.4., 1. o.
(3) HL L 280., 2010.10.26., 1. o.
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tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i
2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4).
(12)

Ez az irányelv minimumszabályokat határoz meg az
európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti
átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB
tanácsi kerethatározat (5) szerinti, a büntetőeljárás során
és az európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljá
rásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való joggal,
valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvo
náskor történő tájékoztatásához való joggal és a szabad
ságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli
hatóságokkal való kommunikációhoz való joggal kapcso
latban. Ennek révén előmozdítja a Charta és különösen
annak 4., 6., 7., 47. és 48. cikke alkalmazását, az EJEEnek az Emberi Jogok Európai Bírósága által értelmezett
3., 5., 6., és 8. cikkére támaszkodva, amely az ítélkezési
gyakorlatában rendszeresen normákat állapít meg az
ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogra vonatko
zóan. Az említett ítélkezési gyakorlat többek között
megállapítja, hogy a tisztességes eljárás egyik feltétele
az, hogy a gyanúsított vagy a vádlott igénybe vehesse a
kifejezetten a jogi segítségnyújtással összefüggő szolgálta
tások teljes skáláját. E tekintetben az ügyvédnek képesnek
kell lennie arra, hogy a védelem alapvető vonatkozásait
korlátozások nélkül biztosítsa.

(13)

A tagállamokra az EJEE alapján a tisztességes eljáráshoz
fűződő jogok biztosításával kapcsolatban háruló kötele
zettségek sérelme nélkül a kisebb súlyú jogsértésekre
vonatkozó, büntetés-végrehajtási intézményben lefolyta
tott eljárások és a katonai környezetben elkövetett
bűncselekményekre vonatkozó, a parancsnok által leve
zetett eljárások ezen irányelv alkalmazásában nem minő
sülnek büntetőeljárásnak.

(14)

Ezt az irányelvet a 2012/13/EU irányelv azon rendelke
zéseinek figyelembevételével kell végrehajtani, amelyek
előírják, hogy a gyanúsítottat vagy a vádlottat haladékta
lanul tájékoztatni kell az ügyvédi segítség igénybevételére
vonatkozó jogáról, valamint, hogy a gyanúsított vagy a
vádlott letartóztatása vagy őrizetbe vétele esetén az adott
személynek haladéktalanul át kell adni egy jogokról szóló
írott tájékoztatót, amely információt tartalmaz az ügyvédi
segítség igénybevételére vonatkozó jogról is.

(15)

Ezen irányelvben az „ügyvéd” fogalma minden olyan
személyt jelöl, aki a nemzeti joggal összhangban a gyanú
sítottak vagy a vádlottak számára képesítése és jogosult
sága alapján (többek között valamely felhatalmazott szerv
általi akkreditálás révén) jogi tanácsadást és jogi segítséget
nyújthat.

(16)

Egyes tagállamokban a büntetőügyekben hatáskörrel
rendelkező bíróságtól eltérő hatóságok is határkörrel
rendelkeznek viszonylag kisebb súlyú jogsértések
esetében a szabadságelvonástól eltérő szankciók kiszabá
sára. Ez lehet a helyzet például a nagy számban elkövetett
közlekedési jogszabálysértések esetében, amelyeket közúti
ellenőrzést követően állapíthatnak meg. Ilyen hely
zetekben nem lenne ésszerű megkövetelni az illetékes

(4) HL L 142., 2012.6.1., 1. o.
(5) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.
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amikor a rendőrség vagy egyéb bűnüldöző vagy igazság
szolgáltatási hatóság által valamely büntetőeljárással
összefüggésben végzett kihallgatás során az adott
személlyel szemben bűncselekmény elkövetésének
gyanúja vagy vádja merül fel. Amennyiben egy kihallgatás
során a gyanúsítottól vagy a vádlottól eltérő személy
gyanúsítottá vagy vádlottá válik, a kihallgatást azonnal
fel kell függeszteni. Lehetővé kell tenni azonban a kihall
gatás folytatását abban az esetben, ha felhívták az érintett
személy figyelmét arra, hogy gyanúsítottá vagy vádlottá
vált, valamint, ha teljes körűen élhet az ezen irányelv
szerinti jogokkal.

hatóságoktól, hogy biztosítsák az ezen irányelv szerinti
valamennyi jogot. Amennyiben valamely tagállam joga
úgy rendelkezik, hogy a kisebb súlyú jogsértésekre vonat
kozó szankciókat ilyen hatóság szabja ki, és az ilyen
szankció kiszabásával szemben jogorvoslati kérelemmel
lehet élni, illetve az ügyet más módon büntetőügyekben
hatáskörrel rendelkező bíróság elé lehet terjeszteni, ezt az
irányelvet csak a jogorvoslati kérelem révén vagy más
módon a büntetőbíróság elé terjesztett ügyekkel kapcso
latban lefolytatott eljárásra kell alkalmazni.

(17)

(18)

Egyes tagállamokban bizonyos kisebb súlyú jogsértések,
különösen a kisebb súlyú közlekedési jogszabálysértések,
az általános önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos
kisebb súlyú jogsértések és a közrend elleni kisebb
súlyú jogszabálysértések bűncselekménynek minősülnek.
Ilyen esetben nem lenne ésszerű megkövetelni az illetékes
hatóságoktól, hogy biztosítsák az ezen irányelv szerinti
valamennyi jogot. Amennyiben a tagállamok joga a
kisebb súlyú jogsértésekre vonatkozóan előírja, hogy
szankcióként szabadságelvonás nem szabható ki, ezen
irányelv ilyenkor kizárólag a büntetőügyekben hatás
körrel rendelkező bíróság előtt zajló eljárásokra alkalma
zandó.

Ezen irányelvnek a bizonyos kisebb súlyú jogsértéseket
érintő alkalmazási köre nem érintheti azokat a kötelezett
ségeket, amelyek az EJEE alapján a tisztességes eljáráshoz
fűződő jogok – többek között az ügyvéd általi jogi segít
ségnyújtás – biztosításával kapcsolatban hárulnak a
tagállamokra.

(19)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyanúsítottak
és a vádlottak indokolatlan késedelem nélkül gyakorol
hassák az ezen irányelv szerinti, ügyvédi segítség igény
bevételéhez való jogukat. A gyanúsítottak és a vádlottak
számára minden esetben biztosítani kell az ügyvédi
segítség igénybevételét a büntetőeljárás folyamán, ameny
nyiben nem mondtak le erről a jogukról.

(20)

Ezen irányelv alkalmazásában a kihallgatás nem foglalja
magában a rendőrség vagy más bűnüldöző hatóságok
általi olyan előzetes kihallgatást, amelynek célja az érin
tett személy azonosítása, a fegyverbirtoklás ellenőrzése
vagy egyéb hasonló biztonsági kérdések, vagy annak
eldöntése, hogy szükség van-e nyomozás indítására,
például egy közúti ellenőrzés során, illetőleg a rendszeres
szúrópróbaszerű ellenőrzések alkalmával, amikor még
nem történt meg a gyanúsított vagy a vádlott azonosí
tása.

(21)

Amennyiben a gyanúsítottól vagy a vádlottól eltérő vala
mely személy – úgymint egy tanú – gyanúsítottá vagy
vádlottá válik, az adott személyt védeni kell az ellen,
hogy önmagára nézve terhelő vallomást tegyen, és bizto
sítani kell számára a hallgatáshoz való jogot, amint azt az
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata is
megerősítette. Ez az irányelv ezért kifejezett hivatkozást
tartalmaz arra a gyakorlatban előforduló helyzetre,
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(22)

A gyanúsított és a vádlott számára biztosítani kell a
jogot, hogy az őt képviselő ügyvéddel négyszemközt
találkozhasson. A tagállamok gyakorlati szabályokban
rendelkezhetnek az ilyen találkozások időtartamáról és
gyakoriságáról, figyelembe véve az egyes büntetőeljárások
körülményeit, különösen az ügy összetettségét és az
alkalmazandó eljárási cselekményeket. A tagállamok
számára biztosítani kell azt is, hogy gyakorlati szabá
lyokat állapíthassanak meg a találkozó helyszínét illetően
a védelem és a biztonság – különösen az ügyvéd és a
gyanúsított vagy a vádlott tekintetében történő – szava
tolása érdekében. E gyakorlati szabályok nem sérthetik a
gyanúsított vagy a vádlott ügyvéddel való találkozáshoz
való jogának tényleges gyakorlását és lényegét.

(23)

A gyanúsított és a vádlott számára biztosítani kell a
jogot, hogy az őt képviselő ügyvéddel kommunikálhas
son. E kommunikációra bármikor sor kerülhet, így azt
megelőzően is, hogy a gyanúsított vagy a vádlott élt
volna az ügyvéddel való találkozás jogával. A tagállamok
gyakorlati szabályokban rendelkezhetnek a gyanúsított
vagy a vádlott és az ügyvédje közötti kommunikáció
időtartamáról, gyakoriságáról és módjáról, többek között
az említett kommunikáció lehetővé tétele érdekében vide
okonferencia és egyéb kommunikációs technológia hasz
nálatáról is, feltéve, hogy e szabályok nem sértik a gyanú
sított vagy a vádlott ügyvéddel történő kommunikáci
óhoz való jogának tényleges gyakorlását és lényegét.

(24)

Ez az irányelv nem akadályozhatja meg a tagállamokat
abban, hogy bizonyos kisebb súlyú jogsértések esetében a
gyanúsítottnak vagy a vádlottnak az ügyvédhez való jogát
telefonon keresztül biztosítsák. A jog effajta korlátozá
sának azonban azokra az esetekre kellene szorítkoznia,
amelyekben gyanúsítottat vagy vádlottat a rendőrség vagy
más bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási hatóság nem
hallgatja ki.

(25)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a gyanúsítottak és
vádlottak ahhoz fűződő jogát, hogy a rendőrség vagy
más bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási hatóság általi
kihallgatása – ideértve a bírósági meghallgatásokat is –
során ügyvédje jelen legyen, és azokon aktívan részt
vegyen. A részvételt azon, nemzeti jog szerinti eljárá
soknak megfelelően kell gyakorolni, amelyek az
ügyvédnek a gyanúsított vagy a vádlott rendőrség vagy
más bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási hatóság általi
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lemondott. Ilyen intézkedés lehet többek között az, hogy
az illetékes hatóságok a rendelkezésre álló ügyvédek jegy
zéke alapján – amelyből a gyanúsított vagy a vádlott
választhat – gondoskodnak az ügyvédi segítségről. Az
intézkedések között szerepelhetnek adott esetben költség
mentességre vonatkozó intézkedések is.

kihallgatásán – ideértve a bírósági meghallgatásokat is –
való részvételét szabályozzák, feltéve, hogy ezen eljárások
nem sértik az érintett jog tényleges gyakorlását és lénye
gét. A gyanúsított vagy a vádlott rendőrség vagy más
bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási hatóság általi kihall
gatásán, illetve a bírósági meghallgatáson az ügyvéd
egyebek mellett – az említett eljárásokkal összhangban
– kérdéseket tehet fel, magyarázatot kérhet és nyilatko
zatokat tehet, amelyeket az érintett tagállam jogszabálya
ival összhangban jegyzőkönyvbe kell venni.

(26)

(27)

(28)

A gyanúsítottnak és a vádlottnak joga van ahhoz, hogy
ügyvédje ezen irányelvnek megfelelően a nyomozási vagy
bizonyításfelvételi cselekményeknél jelen legyen, ameny
nyiben azt az érintett nemzeti jog előírja, és amennyiben
a gyanúsított vagy a vádlott jelenléte kötelező vagy enge
délyezett. Az említett cselekmények legalább az alábbi
akat foglalják magukban: felismerésre bemutatás, amikor
a gyanúsított vagy a vádlott más személyekkel együtt
szerepel az áldozat vagy a tanú általi azonosítás céljából;
szembesítés, amikor a gyanúsított vagy a vádlott talál
kozik egy vagy több tanúval vagy áldozattal, amennyiben
fontos tényekkel vagy kérdésekkel kapcsolatban nézetkü
lönbség van közöttük; valamint a bűncselekménynek a
gyanúsított vagy a vádlott jelenlétében történő rekonst
ruálása, annak érdekében, hogy érthetőbbé váljanak a
bűncselekmény elkövetésének körülményei, és hogy a
gyanúsítottnak vagy vádlottnak konkrét kérdéseket tehes
senek fel. A tagállamok gyakorlati szabályokat állapít
hatnak meg az ügyvédek nyomozási vagy bizonyításfel
vételi cselekményeknél való jelenlétére vonatkozóan. Az
ilyen gyakorlati szabályok nem sérthetik az érintett jogok
tényleges gyakorlását és lényegét. Ha valamely nyomozási
vagy bizonyításfelvételi cselekményre ügyvéd jelenlétében
kerül sor, ezt az érintett tagállam jogában meghatározott
jegyzőkönyvezési eljárással összhangban rögzíteni kell.

A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a gyanúsí
tottak vagy a vádlottak hozzáférjenek az általános infor
mációkhoz – például egy weboldal vagy a rendőrőrsökön
hozzáférhető szórólapok útján – annak érdekében, hogy
könnyebben találjanak ügyvédet. Ugyanakkor nem szük
séges, hogy a tagállamok tevőlegesen eljárjanak annak
biztosítása érdekében, hogy a szabadságelvonás alatt
nem álló gyanúsítottat vagy vádlottat ügyvéd segítse, ha
a gyanúsított vagy a vádlott nem gondoskodott saját
maga ügyvédi segítségről. Az érintett gyanúsított vagy
vádlott szabadon kapcsolatba léphet egy ügyvéddel,
szabadon konzultálhat vele, és igénybe veheti ügyvédi
segítségét.

Gyanúsított vagy a vádlott szabadságának elvonása
esetén, a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges
intézkedéseket, hogy az ilyen személy ténylegesen gyako
rolni tudja az ügyvédhez való jogát – többek között az
ügyvédi segítség megszervezésével, ha az ilyen
személynek nincs ügyvédje –, kivéve, ha erről a jogáról
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(29)

A gyanúsítottak vagy vádlottak szabadságelvonása körül
ményeinek maradéktalanul összeegyeztethetőknek kell
lenniük az EJEE-ben, a Chartában, valamint az Európai
Unió Bíróságának (a Bíróság) és az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában meghatározott
normákkal. A szabadságelvonással érintett gyanúsított
vagy vádlott számára ezen irányelv alapján történő segít
ségnyújtáskor biztosítani kell, hogy az érintett ügyvéd az
illetékes hatóságoknál érdeklődhessen szabadságelvo
nással érintett személy fogva tartásának körülményeiről.

(30)

Olyan esetekben, amikor a gyanúsított vagy a vádlott
nagy földrajzi távolságban – például tengerentúli terüle
teken – található, vagy ha a tagállam a területén kívül
katonai műveleteket folytat vagy azokban részt vesz, a
tagállamok ideiglenesen eltérhetnek attól a jogtól, hogy a
gyanúsított vagy a vádlott a szabadságelvonás megkez
dését követően indokolatlan késedelem nélkül igénybe
vehessen ügyvédi segítséget. Az ideiglenes eltérés ideje
alatt indokolt, hogy az illetékes hatóságok ne hallgat
hassák ki az érintett személyt, és nem végezhetnek
semmilyen, ezen irányelvben meghatározott nyomozási
vagy bizonyításfelvételi cselekményt sem. Amennyiben
az ügyvédi segítség azonnali igénybevétele a gyanúsított
vagy a vádlott földrajzi távolsága miatt nem megoldható,
a tagállamoknak biztosítaniuk kell a telefonon vagy vide
okonferencián keresztül történő kommunikációt, kivéve,
ha az kivitelezhetetlen.

(31)

A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy ideigle
nesen eltérhessenek az ügyvédi segítség igénybevételéhez
való jogtól a tárgyalást megelőző szakban, ha erre vala
mely személy életét, szabadságát vagy testi épségét fenye
gető súlyosan hátrányos következmény elhárítása érde
kében van sürgős szükség. Az ilyen indokú ideiglenes
eltérés ideje alatt indokolt, hogy az illetékes hatóságok
kihallgathassák a gyanúsítottat vagy a vádlottat az ügyvéd
távollétében, feltéve, hogy tájékoztatták a hallgatáshoz
való jogáról, és e jogával élhet is, továbbá, hogy a kihall
gatás nem sérti a védelemhez való jogot, ideértve azt az
előjogot is, hogy a gyanúsítottnak vagy a vádlottnak ne
kelljen önmagára nézve terhelő vallomást tennie. A
kihallgatás kizárólag azt a célt szolgálhatja, illetve arra
korlátozódhat, hogy az illetékes hatóságok megszerezzék
azokat az információkat, amelyek a valamely személy
életét, szabadságát vagy testi épségét fenyegető súlyosan
hátrányos következmények elhárítása érdekében feltét
lenül szükségesek. Az ezen eltéréssel való visszaélés elvi
ekben helyrehozhatatlanul sértené a védelemhez való
jogot.
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A tagállamok számára abban az esetben is engedélyezni
kell, hogy ideiglenesen eltérhessenek az ügyvédi segítség
igénybevételéhez való jogtól a tárgyalást megelőző szak
ban, ha a nyomozó hatóságok azonnali intézkedése
elengedhetetlen ahhoz, hogy megakadályozzák a bünte
tőeljárás érdemi veszélyeztetését, különösen az alapvető
bizonyítékok megsemmisítését vagy megváltoztatását,
vagy a tanúk befolyásolását. Az ilyen indokú ideiglenes
eltérés ideje alatt az illetékes hatóságok kihallgathatják a
gyanúsítottat vagy a vádlottat az ügyvéd távollétében,
feltéve, hogy tájékoztatták a hallgatáshoz való jogáról,
és e jogával élhet is, továbbá, hogy a kihallgatás nem
sérti a védelemhez való jogot, ideértve azt az előjogot
is, hogy a gyanúsítottnak vagy a vádlottnak ne kelljen
önmagára nézve terhelő vallomást tennie. A kihallgatás
kizárólag azt a célt szolgálhatja, illetve arra korlátozód
hat, hogy az illetékes hatóságok megszerezzék azokat az
információkat, amelyek a büntetőeljárás érdemi veszé
lyeztetésének megakadályozása érdekében feltétlenül
szükségesek. Az ezen eltéréssel való visszaélés elviekben
helyrehozhatatlanul sértené a védelemhez való jogot.

A gyanúsított vagy a vádlott és ügyvédje közötti kommu
nikáció titkossága alapvető fontosságú a védelemhez való
jog tényleges gyakorlásának biztosítása szempontjából, és
lényeges részét képezi a tisztességes eljáráshoz való
jognak. A tagállamoknak ezért eltérések nélkül tiszte
letben kell tartaniuk az ezen irányelv alapján biztosított,
ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog gyakorlása
során a gyanúsított vagy a vádlott és ügyvédje között
tartott találkozók, illetve az egyéb kommunikációs
formák titkosságát. Ez az irányelv nem érinti azokat az
eljárásokat, amelyek olyan helyzetekre vonatkoznak,
amikor objektív és tényszerű körülmények alapján az
ügyvéddel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy a gyanú
sítottal vagy a vádlottal együtt érintett a bűncselekmény
ben. Az ügyvéd általi bűnelkövetés nem tekinthető a
gyanúsítottnak vagy a vádlottnak ezen irányelv keretében
nyújtott törvényes segítségnek. A titkosság tiszteletben
tartásának kötelezettsége nem csak azt jelenti, hogy a
tagállamok nem zavarhatják meg a kommunikációt,
illetve nem férhetnek hozzá, hanem azt is, hogy ameny
nyiben a gyanúsított vagy a vádlott szabadságát elvonták,
vagy az állam ellenőrzése alatt álló egyéb helyen van, a
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kommu
nikáció módozatai megfeleljenek a titkosság követelmé
nyének, és védjék azt. Mindez nem érinti a fogvatartási
létesítményekben alkalmazott azon mechanizmusokat,
amelyek célja megakadályozni – például a levelezés átvi
lágítása révén – tiltott küldemények eljuttatását a fogva
tartottak részére, feltéve, hogy ezek a mechanizmusok
nem teszik lehetővé az illetékes hatóságok számára a
gyanúsított vagy a vádlott és az ügyvédje közötti
közlések elolvasását. Ez az irányelv nem érinti továbbá
azokat a nemzeti jog szerinti eljárásokat, amelyek értel
mében a levelezés továbbítása megtagadható, ha a feladó
nem járul hozzá ahhoz, hogy a levelezést a továbbítást
megelőzően egy illetékes bírósághoz benyújtsák.

Ez az irányelv nem érintheti a titkosság megsértését, ha
az az illetékes hatóságok által végzett jogszerű megfigye
lési művelethez kapcsolódik. Ez az irányelv nem érintheti
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továbbá az olyan, például a nemzeti hírszerző szolgálatok
által folytatott tevékenységeket, amelyek az Európai
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkének (2) bekezdé
sével összhangban a nemzetbiztonság védelmét szolgál
ják, vagy az EUMSZ 72. cikkének hatálya alá tartoznak,
amelynek értelmében a szabadságon, a biztonságon és a
jog érvényesülésén alapuló térségről szóló V. cím nem
érintheti a közrend fenntartásával, illetve a belső
biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök
gyakorlását.

(35)

A szabadságelvonással érintett gyanúsítottak vagy
vádlottak számára biztosítani kell azt a jogot, hogy
legalább egy általuk kiválasztott személyt (például család
tagot vagy munkáltatót) indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztassanak a szabadságelvonásukról, feltéve, hogy
az nem sérti az érintett személy ellen indított vagy
bármely más büntetőeljárás lefolytatását. A tagállamok
számára lehetővé kell tenni, hogy gyakorlati szabályokat
állapíthassanak meg e jog alkalmazására vonatkozóan. E
gyakorlati szabályok nem sérthetik az említett jog tény
leges gyakorlását és lényegét. Korlátozott, kivételes körül
mények esetén mindazonáltal lehetőséget kell biztosítani
az e jogtól való ideiglenes eltérésre, amikor azt az eset
egyedi körülményeinek fényében az ezen irányelvben
meghatározott nyomós ok támasztja alá. Amennyiben
az illetékes hatóságok egy konkrét harmadik személy
tekintetében ilyen ideiglenes eltérés alkalmazását
irányozzák elő, először meg kell vizsgálniuk, hogy lehet
séges lenne-e egy, a gyanúsított vagy a vádlott által
megnevezett másik harmadik személynek a szabadságel
vonásról való tájékoztatása.

(36)

A gyanúsítottak vagy vádlottak számára – szabadságelvo
násuk ideje alatt – biztosítani kell azt a jogot, hogy
legalább egy általuk megnevezett harmadik személlyel
(például hozzátartozóval) indokolatlan késedelem nélkül
kommunikálhassanak. A tagállamok számára lehetővé
kell tenni, hogy kényszerítő körülmények vagy arányos
operatív követelmények esetén korlátozzák vagy késlel
tessék e jog gyakorlását. Ilyen körülmény vagy követel
mény lehet többek között, ha el kell hárítani egy adott
személy életét, szabadságát vagy testi épségét fenyegető
súlyosan hátrányos következményeket, meg kell
akadályozni valamely büntetőeljárás veszélyeztetését,
meg kell akadályozni egy bűncselekményt, ki kell várni
a bírósági meghallgatást, vagy védelmet kell biztosítani
bűncselekmények áldozatainak. Amennyiben az illetékes
hatóságok egy konkrét harmadik személy tekintetében a
kommunikációhoz való jog gyakorlásának korlátozását
vagy elhalasztását irányozzák elő, előtte meg kell vizs
gálniuk, hogy lehetséges lenne-e egy, a gyanúsított vagy
a vádlott által megnevezett másik harmadik személlyel
való kommunikáció. A tagállamok számára lehetővé
kell tenni, hogy gyakorlati szabályokban rendelkezzenek
a harmadik személyekkel való kommunikáció idejéről,
módjáról, időtartamáról és gyakoriságáról, figyelemmel
arra, hogy fenn kell tartani a rendet és a biztonságot
azon a helyen, ahol az illető személy a szabadságelvo
nását tölti.
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A szabadságelvonással érintett gyanúsítottaknak vagy
vádlottaknak a konzuli segítségnyújtáshoz való jogát a
konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény
36. cikke rögzíti, amelynek értelmében ez a jog az álla
mokra ruházott azon jog, hogy saját állampolgáraikkal
érintkezésbe léphessenek. Ez az irányelv a szabadságelvo
nással érintett gyanúsítottak és vádlottak részére – kíván
ságuk esetén – ennek megfelelő jogot biztosít. A konzuli
védelmet a konzuli hatóságként eljáró diplomáciai ható
ságok gyakorolhatják.

A tagállamoknak a nemzeti jogukban egyértelműen meg
kell határozniuk az ezen irányelv alapján biztosított
jogok alóli ideiglenes eltérések indokait és az azokra
vonatkozó kritériumokat, és ezen eltéréseket csak korlá
tozott mértékben alkalmazhatják. Az ideiglenes eltéré
seknek arányosnak, időben szigorúan korlátozottnak
kell lenniük, nem alapulhatnak kizárólag a feltételezett
bűncselekmény típusán vagy súlyosságán, és nem sért
hetik általában véve az eljárás tisztességes lefolytatását.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelv
szerinti ideiglenes eltérés bírótól és bíróságtól eltérő igaz
ságügyi hatóság általi engedélyezése esetén az ideiglenes
eltérés engedélyezéséről szóló határozatot egy bíróság
legkésőbb a tárgyalási szakban elbírálhassa.

(39)

A gyanúsított és a vádlott számára lehetővé kell tenni,
hogy az ezen irányelv értelmében számára biztosított
jogról lemondjon, amennyiben egyértelmű és kellő tájé
koztatást kapott az érintett jog tartalmáról és az arról
való lemondás lehetséges következményeiről. A tájékoz
tatáskor figyelembe kell venni az érintett gyanúsított vagy
vádlott egyedi körülményeit, ideértve az illető életkorát,
valamint szellemi és fizikai állapotát is.

(40)

A jogról való lemondást és a lemondás körülményeit az
érintett tagállam jogában meghatározott jegyzőkönyve
zési eljárással összhangban kell rögzíteni. Ez nem
jelenthet a tagállamok számára további, új mechaniz
musok bevezetésére vonatkozó kötelezettséget, sem
további adminisztratív terheket.

(41)

Amennyiben a gyanúsított vagy vádlott visszavonja a
jogról való lemondását, nem szükséges megismételni a
kihallgatást vagy azokat az eljárási cselekményeket,
amelyekre az érintett jogról való lemondás időszakában
került sor.

(42)

Az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban
érintett személyek (a továbbiakban: a keresett személyek)
számára biztosítani kell a jogot, hogy ügyvédi segítséget
vegyenek igénybe a végrehajtó tagállamban annak érde
kében, hogy ténylegesen gyakorolhassák a 2002/584/IB
kerethatározat alapján őket megillető jogokat. Ameny
nyiben a keresett személy végrehajtó igazságügyi hatóság
általi kihallgatásán az ügyvéd részt vesz, akkor az ügyvéd
egyebek mellett – a nemzeti jogban előírt eljárásokkal
összhangban – kérdéseket tehet fel, magyarázatot kérhet,
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és nyilatkozatokat tehet. Az ügyvéd kihallgatáson való
részvételének tényét az érintett tagállam jogában
meghatározott jegyzőkönyvezési eljárással összhangban
rögzíteni kell.

(43)

A keresett személy számára biztosítani kell a jogot, hogy
a végrehajtó tagállamban őt képviselő ügyvéddel négy
szemközt beszélhessen. A tagállamok számára lehetővé
kell tenni, hogy gyakorlati szabályokban rendelkezhes
senek e találkozások időtartamáról és gyakoriságáról,
figyelembe véve az ügy egyedi körülményeit. A
tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy
gyakorlati szabályokat állapíthassanak meg továbbá az
ügyvéd és a keresett személy közötti találkozó helyszínét
illetően a védelem és a biztonság – különösen az ügyvéd
és a keresett személy tekintetében történő – szavatolása
érdekében. E gyakorlati szabályok nem sérthetik a kere
sett személy ügyvéddel való találkozáshoz való jogának
tényleges gyakorlását és lényegét.

(44)

A keresett személy számára biztosítani kell a jogot, hogy
a végrehajtó államban őt képviselő ügyvéddel kommuni
kálhasson. Lehetővé kell tenni, hogy e kommunikációra
bármikor sor kerülhessen, így azt megelőzően is, hogy a
keresett személy élt volna az ügyvéddel való találkozás
jogával. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy
gyakorlati szabályokban rendelkezhessenek a keresett
személy és az ügyvédje közötti kommunikáció időtarta
máról, gyakoriságáról és módjáról, többek között az
említett kommunikáció lehetővé tétele érdekében video
konferencia és egyéb kommunikációs technológia hasz
nálatáról is. E gyakorlati szabályok nem sérthetik a kere
sett személy ügyvédjével történő kommunikációhoz való
jogának tényleges gyakorlását és lényegét.

(45)

A végrehajtó tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges
intézkedéseket, hogy a keresett személy ténylegesen
gyakorolni tudja az ügyvédi segítség igénybevételéhez
való jogát – többek között az ügyvédi segítség megszer
vezésével, ha a keresett személynek nincs ügyvédje –
kivéve, ha erről a jogáról lemondott. Ezekre az intézke
désekre – beleértve adott esetben a költségmentességre
vonatkozó intézkedéseket is – a nemzeti jog kell, hogy
irányadó legyen. Ilyen intézkedés lehet többek között az,
hogy az illetékes hatóságok a rendelkezésre álló ügyvédek
jegyzéke alapján – amelyből a keresett személy választhat
– gondoskodnak az ügyvédi segítségről.

(46)

Azt követően, hogy a keresett személy tájékoztatta a
kibocsátó tagállam illetékes hatóságát arról, hogy az emlí
tett tagállamban ügyvédet kíván megbízni, az illetékes
hatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást
nyújt a keresett személy számára annak érdekében,
hogy segítse őt az adott tagállamban egy ügyvéd
megbízásában. E tájékoztatás kiterjedhet például a kibo
csátó államban tevékenykedő ügyvédek aktuális jegy
zékére vagy egy olyan ügyeletes ügyvéd nevére, aki az
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európai elfogatóparancsot érintő ügyekben tájékoztatással
és tanáccsal tud szolgálni. A tagállamok felkérhetik a
megfelelő ügyvédi kamarát, hogy állítsa össze az említett
jegyzéket.

(47)

(51)

A tisztességes igazságszolgáltatáshoz hozzátartozik a
gondossági kötelezettség a gyanúsítottakkal vagy vádlot
takkal kapcsolatban, akik potenciálisan kiszolgáltatott
helyzetben vannak. Az ügyészségnek, a bűnüldöző szer
veknek és az igazságügyi hatóságoknak ezért elő kell
segíteniük, hogy az ilyen személyek ténylegesen gyako
rolhassák az ezen irányelvben biztosított jogaikat, például
bármely olyan potenciális kiszolgáltatottság figyelembevé
telével, amely befolyásolja az ügyvédi segítség igénybevé
teléhez való jog és a valamely harmadik személynek a
szabadságelvonásról való tájékoztatásához való jog
gyakorlására irányuló képességüket, továbbá az említett
jogok szavatolását szolgáló megfelelő intézkedések
megtételével.

(52)

Ez az irányelv védi a Charta által elismert alapjogokat és
elveket, köztük a kínzás, az embertelen és megalázó
bánásmód tilalmát, a szabadsághoz és a személyi bizton
sághoz való jogot, a magán- és családi élet tiszteletben
tartásához való jogot, a személyi sérthetetlenséghez való
jogot, a gyermekek jogait, a fogyatékossággal élő
személyek beilleszkedését, a hatékony jogorvoslathoz és
a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélel
mét, valamint a védelemhez való jogot. Ezt az irányelvet
az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell végre
hajtani.

(53)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ennek
az irányelvnek a rendelkezéseit – amennyiben azok
megfelelnek az EJEE által garantált jogoknak – az EJEE
rendelkezéseivel és az Emberi Jogok Európai Bíróságának
vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban hajtsák
végre.

(54)

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg. A
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy magasabb
szintű védelem biztosítása érdekében kiterjeszthessék az
ezen irányelvben meghatározott jogokat. A védelem
magasabb szintje nem akadályozhatja a bírósági hatá
rozatok kölcsönös elismerését, amelynek a megkönnyí
tése e minimumszabályok célja. A védelem szintje soha
nem lehet alacsonyabb a Charta és az EJEE által meghatá
rozott, a Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága
ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerinti normáknál.

(55)

Ez az irányelv előmozdítja a gyermekek jogait, valamint
figyelembe veszi az Európa Tanács gyermekbarát igazság
szolgáltatásról szóló iránymutatásait, különösen annak a
gyermekeknek nyújtandó tájékoztatásra és tanácsadásra
vonatkozó rendelkezéseit. Ez az irányelv biztosítja, hogy
a gyanúsítottak és a vádlottak, beleértve a gyermekeket is,
megfelelő információt kapjanak ahhoz, hogy megértsék
az ezen irányelv értelmében őket megillető jogról való
lemondás következményeit, továbbá azt, hogy a lemon
dást önszántukból és egyértelműen kell megtenni. Ha a
gyanúsított vagy vádlott gyermek, a szülői felügyelet
gyakorló személyt a gyermek szabadságának elvonását
követően a lehető leghamarabb értesíteni kell, annak
indoklásával együtt. Amennyiben a gyermek mindenek
felett álló érdekével ellentétes, hogy ezt az információt
a szülői felügyeletet gyakorló személlyel közöljék, úgy
más alkalmas felnőtt személyt, például egy rokont kell

Az átadási eljárás kulcsfontosságú a tagállamok között
büntetőügyekben folytatott együttműködés szempontjá
ból. Az ilyen együttműködéshez elengedhetetlen, hogy a
2002/584/IB kerethatározatban foglalt határidőket betart
sák. Ezért amellett, hogy a keresett személyek számára
biztosítani kell, hogy maradéktalanul élhessenek az ezen
irányelv szerinti jogaikkal európai elfogatóparancshoz
kapcsolódó eljárásokban, az említett határidőket be kell
tartani.

(48)

A költségmentességre vonatkozóan uniós jogalkotási
aktus elfogadásáig a tagállamoknak a nemzeti jogukat
kell a költségmentességre alkalmazniuk, amelynek össz
hangban kell lennie a Chartával, az EJEE-vel, valamint az
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatá
val.

(49)

Az uniós jog hatékony érvényesülése elvének megfelelően
a tagállamoknak megfelelő és hatékony jogorvoslati lehe
tőségeket kell biztosítaniuk az ezen irányelv által az egyé
nekre ruházott jogok védelme érdekében.

(50)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a védelemhez való
jog és a tisztességes eljáráshoz való jog tiszteletben tartá
sáról, amikor mérlegelik a gyanúsított vagy a vádlott által
az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogának
megsértésével – illetve az ezen irányelvnek megfelelően
e jogtól engedélyezett eltérés esetében – tett vallomásokat
vagy az így szerzett bizonyítékokat. Ezzel összefüggésben
figyelembe kell venni az Emberi Jogok Európai Bírósá
gának ítélkezési gyakorlatát, amely szerint a védelemhez
való jog elviekben helyrehozhatatlanul sérül, ha az
ügyvédi segítség igénybevételét mellőzve lefolytatott
rendőrségi kihallgatás során tett beismerő vallomást
felhasználják az ítélet alátámasztására. Mindez nem érint
heti a vallomásoknak a nemzeti jog által engedélyezett
egyéb célokra történő felhasználását. Ilyen például a
sürgős nyomozási cselekmények végrehajtásának szük
ségessége egyéb bűncselekmények elkövetésének, illetve
bárki számára súlyosan hátrányos következményeknek
az elhárítása céljából, vagy ha a büntetőeljárás érdemi
veszélyeztetését sürgősen meg kell akadályozni abban
az esetben, ha az ügyvéd igénybevételének lehetővé tétele
vagy a nyomozás késleltetése visszavonhatatlanul veszé
lyeztetne egy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos,
folyamatban lévő nyomozást. Továbbá nem érintheti a
bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó nemzeti
szabályokat vagy rendszereket, és nem akadályozhatja a
tagállamokat abban, hogy olyan rendszert tartsanak fenn,
amelyben a bíróságokon vagy a bírák előtt valamennyi
meglévő bizonyítékra hivatkozni lehet anélkül, hogy
külön vagy előzetesen értékelnék az adott bizonyíték
elfogadhatóságát.
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értesíteni. Ez nem sértheti a nemzeti jog azon rendelke
zéseit, amelyek előírják, hogy az erre szakosodott – külö
nösen a gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti – hatóságo
kat, intézményeket és egyéneket szintén tájékoztatni kell
a gyermek szabadságának elvonásáról. A tagállamok nem
korlátozhatják vagy késleltethetik a harmadik személlyel
való kommunikációhoz való jog gyakorlását szabadságel
vonással érintett, gyanúsított vagy vádlott gyermekek
tekintetében, hacsak kivételesen rendkívüli körülmények
nem indokolják azt. Késleltetés alkalmazása esetén sem
tartható a gyermek teljes elkülönítésben, hanem lehetővé
kell tenni számára a kommunikációt például egy gyer
mekvédelmi vagy gyermekjóléti intézménnyel vagy ilyen
feladatokat ellátó egyénnel.

(56)

(57)

(58)

(59)

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó doku
mentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes
politikai nyilatkozatával (1) összhangban a tagállamok
vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesí
téshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumen
tumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv
elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő
részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a
jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen dokumen
tumok átadása.

Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a büntetőeljárás
során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljá
rásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogra,
valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonásról
történő tájékoztatásához való jogra és a szabadságelvonás
ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal
való kommunikációhoz való jogra vonatkozó közös
minimumszabályok megállapítását a tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az irányelv
léptéke és hatása miatt azok uniós szinten jobban
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az
EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfele
lően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléré
séhez szükséges mértéket.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egye
sült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a bizton
ságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében
fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és
2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének
sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt
ennek az irányelvnek az elfogadásában, az rájuk nézve
nem kötelező és nem alkalmazandó.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia
helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével össz
hangban Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az
elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkal
mazandó,

(1) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
Tárgy
Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg a büntetőeljá
rás, illetve a 2002/584/IB kerethatározat szerinti eljárás (a
továbbiakban: az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárá
sok) során a gyanúsítottakat és a vádlottakat megillető, ügyvédi
segítség igénybevételéhez való jogra, valamint valamely
harmadik félnek a szabadságelvonásról történő tájékoztatásához
való jogra és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és
a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogra
vonatkozóan.

2. cikk
Hatály
(1)
Ezt az irányelvet attól az időponttól kezdve kell a bünte
tőeljárás során a gyanúsítottakra és vádlottakra alkalmazni,
amikor valamely tagállam illetékes hatóságai – hivatalos értesítés
útján vagy más módon – tudomásukra hozzák, hogy bűncse
lekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket, függet
lenül attól, hogy a szabadságuk elvonására sor kerül-e. Ez az
irányelv az eljárás befejezéséig alkalmazandó, azaz annak végső
megállapításáig, hogy a gyanúsított vagy a vádlott elkövette-e a
bűncselekményt, beleértve adott esetben a büntetéskiszabást és a
fellebbezés elbírálását is.

(2)
Ez az irányelv az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó
eljárások hatálya alá tartozó személyekre (keresett személyek) a
10. cikkel összhangban a végrehajtó tagállamban foganatosított
letartóztatásuk időpontjától kezdve alkalmazandó.

(3)
Ezt az irányelvet alkalmazni kell az (1) bekezdésben
foglalt feltételekkel megegyező feltételek mellett a gyanúsítottól
vagy vádlottól eltérő olyan személyekre is, akik a rendőrség
vagy más bűnüldöző vagy igazságszolgáltatási hatóság általi
kihallgatás során gyanúsítottá vagy vádlottá válnak.

(4)
A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme nélkül, az olyan
kisebb jogsértések tekintetében:

a) amelyek esetében a tagállam joga úgy rendelkezik, hogy a
szankciót egy, a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező
bíróságtól eltérő hatóság szabja ki, és az ilyen szankció
kiszabásával szemben az említett típusú bírósághoz lehet
fellebbezni vagy azt az elé lehet terjeszteni; vagy

b) amelyek esetében szankcióként szabadságelvonás nem szab
ható ki,

ez az irányelv kizárólag a büntetőügyekben hatáskörrel rendel
kező bíróság előtt folyó eljárásokra alkalmazandó.
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Ezt az irányelvet azonban teljes körűen alkalmazni kell, amikor
a gyanúsított vagy a vádlott szabadságát elvonják, függetlenül
attól, hogy a büntetőeljárás milyen szakaszban van.
3. cikk
Ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás
során
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottak és a
vádlottak ügyvédi segítséget vehessenek igénybe abban az
időpontban és olyan módon, hogy az érintett személy a gyakor
latban hatékonyan érvényesíthesse a védelemhez való jogát.
(2)
A gyanúsított vagy vádlott számára indokolatlan kése
delem nélkül kell biztosítani az ügyvédi segítség igénybevéte
léhez való jogot. A gyanúsított vagy vádlott számára minden
esetben biztosítani kell az ügyvédi segítség igénybevételének
lehetőségét az alábbi időpontok közül a legkorábbiban:
a) a rendőrség vagy egyéb bűnüldöző vagy igazságügyi hatóság
általi kihallgatásának megkezdését megelőzően;
b) a (3) bekezdés c) pontjával összhangban bármely nyomozó
vagy más illetékes hatóság által bármely nyomozási vagy más
bizonyításfelvételi cselekmény lefolytatásakor;
c) a szabadságelvonás megkezdését követően indokolatlan kése
delem nélkül;
d) amennyiben büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíró
ságra idézték be, az említett bíróság előtti megjelenés előtt
kellő időben.
(3)
Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a követke
zőket foglalja magában:
a) a tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottnak vagy
vádlottnak joga legyen az őt képviselő ügyvéddel négyszem
közt beszélni és kommunikálni, adott esetben a rendőrség
vagy más bűnüldöző vagy igazságügyi hatóság általi kihall
gatás megkezdését megelőzően is;
b) a tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottnak vagy
vádlottnak joga legyen ahhoz, hogy ügyvédje jelen legyen,
és hatékonyan részt vegyen a kihallgatás során. Az ügyvéd
részvételére a nemzeti jog szerinti eljárásokkal összhangban
kerülhet sor, feltéve, hogy ezen eljárások nem sértik az érin
tett jogok tényleges gyakorlását és lényegét. Amennyiben a
kihallgatáson részt vesz ügyvéd, a részvétel tényét az érintett
tagállam jogában meghatározott jegyzőkönyvezési eljárással
összhangban rögzíteni kell;
c) a tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsítottnak vagy
vádlottnak joga legyen ahhoz, hogy ügyvédje legalább a
következő nyomozási vagy bizonyításfelvételi cselekmé
nyeknél jelen legyen, amennyiben azokat a nemzeti jog
előírja, és amennyiben a gyanúsítottnak vagy a vádlottnak
jelen kell lennie vagy jelen lehet:
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i. felismerésre bemutatás;
ii. szembesítések;
iii. a bűncselekmény rekonstruálása.
(4)
A tagállamok törekednek arra, hogy a gyanúsítottak és a
vádlottak részére általános tájékoztatást nyújtsanak annak érde
kében, hogy azok könnyebben találjanak ügyvédet.
Az ügyvéd kötelező jelenlétére vonatkozó nemzeti jogi rendel
kezések ellenére a tagállamok megteszik az annak biztosítá
sához szükséges intézkedéseket, hogy a szabadságelvonással
érintett gyanúsítottak vagy vádlottak ténylegesen gyakorolni
tudják az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogukat, kivéve,
ha erről a jogukról a 9. cikkel összhangban lemondtak.
(5)
Rendkívüli körülmények esetén, és kizárólag a tárgyalást
megelőző szakban a tagállamok ideiglenesen eltérhetnek a (2)
bekezdés c) pontjának alkalmazásától, amennyiben a gyanúsított
vagy a vádlott nagy földrajzi távolságban található, és ez lehe
tetlenné teszi azon jogának biztosítását, hogy a szabadságel
vonás megkezdését követően indokolatlan késedelem nélkül
igénybe vehessen ügyvédi segítséget.
(6)
Rendkívüli körülmények esetén, és kizárólag csak a
tárgyalást megelőző szakaszban a tagállamok indokolt
mértékben ideiglenesen eltérhetnek a (3) bekezdésben foglalt
jogok alkalmazásától, amennyiben azt az eset egyedi körülmé
nyeinek fényében az alábbi nyomós okok egyike támasztja alá:
a) sürgősen meg kell akadályozni a valamely személy életét,
szabadságát vagy testi épségét fenyegető, súlyosan hátrányos
következmények bekövetkeztét;
b) a nyomozó hatóságok azonnali intézkedése elengedhetetlen
ahhoz, hogy megakadályozzák a büntetőeljárás érdemi veszé
lyeztetését.
4. cikk
Titkosság
A tagállamok tiszteletben tartják az ezen irányelv alapján bizto
sított, ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog gyakorlása
során a gyanúsított vagy a vádlott és ügyvédje közötti kommu
nikáció titkosságát. E kommunikáció magában foglalja a talál
kozókat, a levelezést, a telefonbeszélgetéseket, valamint a
nemzeti jog alapján engedélyezett egyéb kommunikációs formá
kat.
5. cikk
Valamely harmadik személynek a szabadságelvonáskor
történő tájékoztatásához való jog
(1)
A tagállamok biztosítják a szabadságelvonással érintett
gyanúsítottnak és vádlottnak azt a jogot, hogy legalább egy
általa megnevezett személyt – például hozzátartozóját vagy
munkáltatóját – indokolatlan késedelem nélkül értesítsék a
szabadságelvonásról, ha úgy kívánja.
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(2)
Amennyiben a gyanúsított vagy vádlott személy gyermek,
a tagállamok biztosítják, hogy a gyermek feletti szülői felügyeleti
jog gyakorlója a lehető leghamarabb tájékoztatást kapjon a
szabadságelvonásról és annak indokairól, kivéve, ha ez a
gyermek mindenek felett álló érdekeivel ellentétes volna,
amely esetben más megfelelő felnőttet kell tájékoztatni. E
bekezdés alkalmazásában a 18. életévét be nem töltött személyt
kell gyermeknek tekinteni.

(3)
A tagállamok ideiglenesen eltérhetnek az (1) és (2) bekez
désben foglalt jog alkalmazásától, amennyiben azt az eset egyedi
körülményeinek fényében az alábbi nyomós okok egyike
támasztja alá:
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(2)
A gyanúsítottnak és a vádlottnak joga van továbbá arra,
hogy a konzuli hatóságok látogatást tegyenek nála, joga van
velük beszélni és levélben érintkezni, valamint joga van arra,
hogy konzuli hatóságai jogi képviseletről gondoskodjanak
számára e hatóságok beleegyezésétől, illetve az érintett gyanú
sított vagy vádlott kívánságától függően.

(3)
Az e cikkben meghatározott jogok gyakorlását nemzeti
jogszabályok vagy eljárások szabályozhatják, feltéve, hogy lehe
tővé teszik azt, hogy teljes mértékben megvalósuljanak azok a
célok, amelyek érdekében ezeket a jogokat meghatározták.

8. cikk
Az ideiglenes eltérések alkalmazásának általános feltételei

a) ha sürgősen meg kell akadályozni a valamely személy életét,
szabadságát vagy testi épségét fenyegető, súlyosan hátrányos
következmények bekövetkeztét;

b) ha sürgősen meg kell előzni egy olyan helyzetet, amely a
büntetőeljárást érdemben veszélyeztethetné.

(1)
A 3. cikk (5) vagy (6) bekezdésében és az 5. cikk (3)
bekezdésében foglaltak szerinti ideiglenes eltérésnek az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie:

a) arányos, és nem terjed túl a szükséges mértéken;

b) időben szigorúan korlátozott;
(4)
Amikor a tagállamok ideiglenesen eltérnek a (2) bekez
désben foglalt jog alkalmazásától, gondoskodnak arról, hogy
valamely gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti hatóság indoko
latlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon a gyermek szabad
ságelvonásáról.

c) nem alapul kizárólag a feltételezett bűncselekmény típusán
vagy súlyosságán; és

d) nem sérti általában véve az eljárás tisztességes lefolytatását.
6. cikk

(1)
A tagállamok biztosítják a szabadságelvonással érintett
gyanúsítottak és vádlottak számára azt a jogot, hogy legalább
egy általuk megnevezett harmadik személlyel (például hozzátar
tozóval) indokolatlan késedelem nélkül kommunikálhassanak.

(2)
A 3. cikk (5) vagy (6) bekezdése szerinti ideiglenes elté
rések kizárólag valamely igazságügyi hatóság vagy más olyan
illetékes hatóság kellően indokolt, eseti alapon hozott határoza
tával engedélyezhetők, amelynek határozata bírósági felülvizs
gálat tárgyát képezheti. A kellően indokolt határozatot az érin
tett tagállam jogában meghatározott jegyzőkönyvezési eljárással
összhangban jegyzőkönyvbe kell venni.

(2)
A tagállamok korlátozhatják vagy késleltethetik az (1)
bekezdésben említett jog gyakorlását, ha azt kényszerítő körül
mények vagy arányos operatív követelmények indokolják.

(3)
Az 5. cikk (3) bekezdése szerinti ideiglenes eltérések kizá
rólag valamely igazságügyi hatóság vagy más olyan illetékes
hatóság által, eseti alapon engedélyezhetők, amelynek határozata
bírói felülvizsgálat tárgyát képezheti.

7. cikk

9. cikk

A konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jog

Jogról való lemondás

(1)
A nem az adott tagállam állampolgárságával rendelkező,
szabadságelvonással érintett gyanúsítottak és vádlottak számára
a tagállamok biztosítják a jogot, hogy az állampolgárságuk
szerinti állam konzuli hatóságait indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztassák a szabadságelvonásról, továbbá hogy – ha kívánják
– kommunikálhassanak e hatóságokkal. Mindazonáltal, ha a
gyanúsított vagy vádlott kettő vagy több állampolgársággal
rendelkezik, megválaszthatja, hogy – ha erre igényt tart –
mely konzuli hatóságokat értesítsék a szabadságelvonásról, és
melyikkel kíván kommunikálni.

(1)
A kötelező ügyvédi jelenlétet vagy segítségnyújtást előíró
nemzeti jogi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok a 3. és
10. cikkben említett jogokról való lemondással kapcsolatban
biztosítják, hogy:

A harmadik személyekkel való kommunikációhoz való jog
a szabadságelvonás ideje alatt

a) a gyanúsított vagy a vádlott egyszerű és közérthető nyelven
– akár írásban, akár szóban – egyértelmű és kellő tájékozta
tást kapjon az érintett jog tartalmáról és az arról való
lemondás lehetséges következményeiről; valamint hogy
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b) a jogról való lemondás önkéntes és egyértelmű legyen.
(2)
A jogról írásban vagy szóban lehet lemondani, és a
lemondás tényét, valamint a lemondás körülményeit az érintett
tagállam jogában meghatározott jegyzőkönyvezési eljárással
összhangban rögzíteni kell.
(3)
A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsított vagy vádlott
a lemondást a későbbiekben a büntetőeljárás során bármikor
visszavonhassa, valamint, hogy a gyanúsítottat vagy a vádlottat
erről a lehetőségről tájékoztassák. Az ilyen visszavonás a
megtételének időpontjától hatályos.
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tájékoztatást nyújt a keresett személy számára annak érdekében,
hogy segítse őt egy ügyvéd megbízásában.
(6)
A keresett személy azon joga, hogy a kibocsátó
tagállamban ügyvédet bízzon meg, nem sértheti a 2002/584/IB
kerethatározatban megállapított határidőket, illetve a végrehajtó
igazságügyi hatóság azon kötelezettségét, hogy az említett határ
időkön belül és az említett kerethatározatban előírt feltételek
mellett határozzon arról, hogy az érintett személyt át kell-e
adni.
11. cikk

10. cikk

Költségmentesség

Ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog az európai
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban

Ez az irányelv nem érinti a költségmentességre vonatkozó
nemzeti jogszabályokat, amelyek a Chartával és az EJEE-vel
összhangban alkalmazandók.

(1)
A tagállamok biztosítják a keresett személyek számára az
európai elfogatóparancs alapján foganatosított letartóztatást
követően a végrehajtó tagállamban az ügyvédi segítség igénybe
vételéhez való jogot.
(2)
Az ügyvédi segítségnek a végrehajtó tagállamban való
igénybevételéhez való jog tartalmát illetően a keresett személy
az alábbi jogokkal rendelkezik:
a) az ügyvédi segítség olyan időpontban és módon való igény
bevételéhez való jog, amely lehetővé teszi a keresett személy
számára jogainak tényleges – és minden esetben a szabadsá
gelvonás megkezdését követően indokolatlan késedelem
nélküli – gyakorlását;
b) az őt képviselő ügyvéddel való találkozáshoz és kommuni
kációhoz való jog;
c) az ahhoz való jog, hogy az ügyvédje jelen legyen a keresett
személy végrehajtó igazságügyi hatóság általi kihallgatása
során, valamint hogy azon a nemzeti jog szerinti eljárásokkal
összhangban részt vegyen. Amennyiben a kihallgatáson az
ügyvéd részt vesz, ezt az érintett tagállam jogában meghatá
rozott jegyzőkönyvezési eljárással összhangban rögzíteni
kell.
(3)
A 4., 5., 6., 7., 9. és – az 5.
ideiglenes eltérés alkalmazása esetén
értelemszerűen alkalmazandók az
kapcsolatos eljárásokra a végrehajtó

cikk (3) bekezdése szerinti
– a 8. cikkben előírt jogok
európai elfogatóparanccsal
tagállamban.

12. cikk
Jogorvoslat
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a büntetőeljárás alatt álló
gyanúsítottak és vádlottak, valamint az európai elfogatóparanc
csal kapcsolatos eljárások alatt álló keresett személyek a nemzeti
jog szerint hatékony jogorvoslati joggal rendelkezzenek az ezen
irányelv szerinti jogaik megsértése esetén.
(2)
A bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó nemzeti
szabályok és rendszerek sérelme nélkül a tagállamok gondos
kodnak a védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való
jog tiszteletben tartásáról, amikor a büntetőeljárások során
mérlegelik a gyanúsított vagy a vádlott által az ügyvédi segítség
igénybevételéhez való jogának megsértésével – illetve a 3. cikk
(6) bekezdésének megfelelően e jogtól engedélyezett eltérés
esetében – tett vallomásokat vagy így szerzett bizonyítékokat.
13. cikk
Veszélyeztetett személyek
A tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv alkalmazása során
figyelembe vegyék a veszélyeztetett gyanúsítottak és vádlottak
sajátos szükségleteit.
14. cikk
Csökkentést kizáró rendelkezés

(4)
A végrehajtó tagállam illetékes hatósága a szabadságel
vonás megkezdését követően indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja a keresett személyt arról, hogy jogában áll ügyvédet
megbízni a kibocsátó tagállamban. A kibocsátó tagállam
ügyvédjének szerepe abban áll, hogy segítséget nyújtson a végre
hajtó tagállam ügyvédjének azáltal, hogy információkkal és taná
csokkal látja el annak érdekében, hogy a keresett személy
számára lehetővé tegyék a 2002/584/IB kerethatározat szerinti
jogainak tényleges gyakorlását.

Ezen irányelv rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy alapot
teremtenek a Chartában, az EJEE-ben, illetve a nemzetközi jog
más alkalmazandó rendelkezéseiben vagy a tagállamok jogsza
bályaiban biztosított, magasabb szintű védelmet nyújtó jogok és
eljárási biztosítékok korlátozására vagy az azoktól való eltérésre.

(5)
Amennyiben a keresett személy élni kíván a kibocsátó
tagállamban ügyvéd megbízásának jogával, és még nincs ilyen
ügyvédje, a végrehajtó tagállam illetékes hatósága mihamarabb
értesíti a kibocsátó tagállam illetékes hatóságát. A kibocsátó
tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül

(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2016. november
27-ig megfeleljenek. E rendelkezésekről haladéktalanul tájékoz
tatják a Bizottságot.

15. cikk
Átültetés a nemzeti jogba
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(2)
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(3)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabá
lyozott területen fogadnak el.
16. cikk
Jelentés
A Bizottság – szükség esetén jogalkotási javaslatok kíséretében –
2019. november 28-ig jelentést nyújt be az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok milyen
mértékben tették meg az ennek az irányelvnek való megfele
léshez szükséges intézkedéseket, értékelve többek között a
3. cikknek a 8. cikk (1) és (2) bekezdésével együtt értelmezett
(6) bekezdése alkalmazását is.
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17. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.
18. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a
tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2013. október 22-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/50/EU IRÁNYELVE
(2013. október 22.)
a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó
átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő
tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK
irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló
2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

Ezen túlmenően javítani kell a meglévő átláthatósági
rendszer hatékonyságát, különösen a vállalati tulajdonosi
struktúra közzététele tekintetében.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 50. és 114. cikkére,
(3)

Ezenkívül az „Egységes piaci intézkedéscsomag: Tizenkét
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom
növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” című,
2011. április 13-i közleményében a Bizottság kimondta,
hogy a 2004/109/EK irányelvet felül kell vizsgálni annak
érdekében, hogy a tőzsdén jegyzett kis- és középvállalko
zásokra vonatkozó kötelezettségeket – azonos szintű
befektetői védelem biztosítása mellett – arányosabbá
tegyék.

(4)

A bizottsági jelentés és a bizottsági közlemény szerint a
szabályozott piacra történő bevezetéshez kapcsolódó
kötelezettségekkel összefüggő adminisztratív terhet a
kis- és középméretű kibocsátók esetében korlátozni kell
annak érdekében, hogy ezen kibocsátók tőkéhez jutása
javuljon. Az időközi vezetőségi beszámolók vagy negye
déves pénzügyi beszámolók közzétételének kötelezettsége
jelentős terhet ró számos olyan kis- és középméretű
kibocsátóra, amelyek értékpapírjait bevezették szabályo
zott piacokra, ugyanakkor a közzétételre nincs szükség a
befektetők védelme érdekében. Ezek a kötelezettségek a
rövid távú teljesítményt ösztönzik, a hosszú távú befek
tetéseket ellenben visszafogják. A fenntartható értékte
remtés és a hosszú távú befektetési stratégia elősegítése
érdekében lényeges a kibocsátókra nehezedő rövid távú
nyomás csökkentése, valamint a befektetők ösztönzése
arra, hogy hosszabb távon gondolkozzanak. Ezért meg
kell szüntetni az időközi vezetőségi beszámolók közzé
tételének követelményét.

(5)

A tagállamok számára nem lehet engedélyezni, hogy
nemzeti jogszabályaikban az időszakos pénzügyi infor
mációknak az éves pénzügyi beszámolóknál és a féléves
pénzügyi beszámolóknál gyakoribb közzétételét írják elő.
A tagállamok számára ugyanakkor lehetővé kell tenni,
hogy kiegészítő időszakos pénzügyi információk közzé
tételét írják elő a kibocsátók számára, amennyiben ez a
követelmény nem jelent számottevő pénzügyi terhet, és
amennyiben az előírt kiegészítő információ arányban áll
azon tényezőkkel, amelyek hozzájárulnak a befektetési
döntésekhez. Ez az irányelv nem érinti az uniós ágazati
jogszabályok által előírt kiegészítő információkat és külö
nösen azt, hogy a tagállamok a pénzügyi vállalkozások
számára előírhatják kiegészítő időszakos pénzügyi infor
mációk közzétételét. Ezen túlmenően egy szabályozott

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,
tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (2),
rendes jogalkotási eljárás keretében (3),
mivel:
(1)

A 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)
33. cikke szerint a Bizottságnak jelentést kellett tennie az
irányelv működéséről az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak, és ebben ki kellett térnie egyrészt arra, hogy
helyénvaló-e a meglévő, hitelviszonyt megtestesítő érték
papírokra adott mentesség megszüntetése az irányelv
30. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 10 éves
időszakot követően, másrészt az említett irányelv műkö
désének az európai pénzügyi piacokra gyakorolt potenci
ális hatására.

(2)

2010. május 27-én a Bizottság jelentést fogadott el a
2004/109/EK irányelv működéséről, amelyben azonosí
totta azokat a területeket, ahol a szóban forgó irányelv
által létrehozott rendszert javítani lehetne. A Bizottság a
jelentésben rámutat, hogy bizonyos kibocsátói kötelezett
ségeket egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a
szabályozott piacok vonzóbbá váljanak az Unióban
tőkét bevonó kis- és középméretű kibocsátók számára.

(1) HL C 93., 2012.3.30., 2. o.
(2) HL C 143., 2012.5.22., 78. o.
(3) Az Európai Parlament 2013. június 12-i álláspontja (a Hivatalos
lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. október 17-i
határozata.
(4) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
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beszámolókban a 2013/34/EU irányelv 10. fejezetével
összhangban: jelentőség (beszámolóban nem kell figye
lembe venni az egy üzleti év alatt 100 000 EUR-t meg
nem haladó fizetett összegeket, tekintet nélkül arra, hogy
egyetlen összegről vagy több hasonló célú összegről van
szó); kormányonkénti és projektenkénti beszámolás (a
kormányoknak fizetett összegekről kormányonkénti és
projektenkénti bontásban kell adatot szolgáltatni); egye
temesség (nem biztosítható – még olyan országok
számára sem, amelyekben a kibocsátók aktívak – olyan
mentesség, amely torzító hatással bír és lehetővé teszi a
kibocsátók számára a gyenge átláthatósági követelmények
kihasználását); átfogó jelleg (a 2013/34/EU irányelv 10.
fejezetével és a vonatkozó preambulumbekezdésekkel
összhangban a kormányok részére teljesített valamennyi
releváns kifizetésről be kell számolni).

piac kiegészítő időszakos pénzügyi információk közzété
telét írhatja elő az említett piac valamennyi vagy néhány
szegmensében azon kibocsátók számára, amelyeknek
értékpapírjait az adott szabályozott piacra bevezették.

(6)

A rugalmasság növelése és ezáltal az adminisztratív
terhek csökkentése érdekében a féléves pénzügyi beszá
molók közzétételének határidejét meg kell hosszabbítani
úgy, hogy a beszámolót a beszámolási időszakot követő
három hónapig kelljen elkészíteni. Azáltal, hogy a féléves
pénzügyi beszámolók közzétételének határideje kitolódik,
a piaci szereplők várhatóan nagyobb figyelemben része
sítik a kis- és középméretű kibocsátók beszámolóit, és
ezáltal e kibocsátók láthatóbbá válnak.

(7)

A kormányoknak fizetett összegek átláthatóságának foko
zása érdekében azon kibocsátóknak, amelyeknek értékpa
pírjait szabályozott piacra bevezették és nyersanyag-kiter
melő iparágakban, illetve természetes erdők fakitermelé
sében tevékenykednek, évente külön beszámolóban kell
közzétenniük a működésük helye szerinti országok
kormányainak fizetett összegeket. A beszámolónak tartal
maznia kell a fizetett összegek azon fajtáit, amelyek
hasonlóak az a nyersanyag-kitermelő iparágak átlátható
ságára irányuló kezdeményezésben (EITI) részt vevő
vállalkozások által feltüntetendő összegekhez. A kormá
nyoknak fizetett összegek közzétételével olyan informá
ciókat kell nyújtani a civil társadalom és a befektetők
számára, amelyek alapján a nyersanyagban gazdag
országok kormányait elszámoltathatják a természeti
erőforrások hasznosításából származó bevételeikkel. A
kezdeményezés kiegészíti az erdészeti jogszabályok
végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó
uniós cselekvési tervet (EU FLEGT), valamint a fát és
fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők
kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010.
október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (1), amely előírja a fatermék-kereskedők
számára, hogy kellő gondossággal járjanak el az illegális
faanyagok uniós piacra való bejutásának megakadályo
zása érdekében. A tagállamoknak gondoskodniuk kell
arról, hogy a vállalkozás felelős testületeinek tagjai a
nemzeti jog által rájuk ruházott hatáskörükben eljárva
vállaljanak felelősséget annak biztosításáért, hogy legjobb
tudásuk és képességeik alapján a kormányok részére fize
tett összegekről szóló beszámoló az ezen irányelvben
foglalt követelményeknek megfelelően készüljön el. A
részletes követelményeket a meghatározott jogi formájú
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált
pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról
szóló, 2013. június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv (2) 10. fejezete határozza meg.

(8)

Az átláthatóság és a befektetők védelme érdekében a
tagállamoknak elő kell írniuk, hogy az alábbi elveket
alkalmazzák a kormányoknak fizetett összegekről szóló

(1) HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
(2) HL L 182., 2013.6.29., 19. o.
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(9)

A pénzügyi innováció nyomán létrejöttek olyan új típusú
pénzügyi eszközök, amelyek a befektetők gazdasági
kitettségét eredményezik gazdasági társaságokkal szem
ben, ugyanakkor közzétételüket a 2004/109/EK irányelv
nem írja elő. Ezen eszközök révén észrevétlenül része
sedés szerezhető gazdasági társaságokban, ami piaci
visszaéléshez vezethet, továbbá hamis és félrevezető
képet adhat a tőzsdén jegyzett társaságok tulajdonosi
köréről. Annak érdekében, hogy a kibocsátók és a befek
tetők teljes körűen ismerhessék a társaságok tulajdonosi
szerkezetét, a pénzügyi eszközöknek az említett irány
elvben szereplő fogalommeghatározásának minden
olyan instrumentumra ki kell terjednie, amelynek gazda
sági hatása a részvények birtoklásához és részvényszer
zési jogokhoz hasonló.

(10)

A részvények birtoklásához és a részvényszerzési
jogokhoz hasonló gazdasági hatással bíró, készpénzes
elszámolást előíró pénzügyi eszközök értékét a deltaté
nyezővel korrigálva kell kiszámítani, az alapul szolgáló
részvények elvi főösszegét megszorozva az eszköz deltá
jával. A deltatényező azt jelzi, hogy a pénzügyi eszköz
elméleti értéke mennyivel változna az alapul szolgáló
eszköz árának változása esetén, továbbá pontos képet
nyújt az eszköz birtokosának az alapul szolgáló
eszközzel szembeni kitettségéről. E megközelítés célja
annak biztosítása, hogy a befektető által gyakorolható
összes szavazati jogra vonatkozó információ a lehető
legpontosabb legyen.

(11)

Ezen túlmenően a jelentős részesedések megfelelő átlát
hatóságának biztosítása érdekében, ha a pénzügyi
eszközök birtokosa él részvényszerzési jogával, és az
alapul szolgáló részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok teljes mennyisége meghaladja a bejelentési küszöb
értéket anélkül, hogy érintené a korábban bejelentett
részesedés teljes százalékos arányát, ismételt bejelentést
kell előírni a részesedés jellegében bekövetkezett változás
közzétételére.

2013.11.6.

(12)
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A jelentős arányú szavazati jog bejelentésére – különösen
a részvény- és pénzügyieszköz-állományok összesítésére
– vonatkozó harmonizált rendszernek javítania kell a
jogbiztonságot, fokoznia kell az átláthatóságot, és csök
kentenie kell a határokon átnyúló befektetők adminiszt
ratív terheit. A tagállamok számára ezért nem szabad
engedélyezni, hogy a 2004/109/EK irányelvben a bejelen
tési küszöbérték számítására, a részvényekhez kapcsolódó
szavazati jogok és a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó
szavazati jogok összesítésére, valamint a bejelentési köte
lezettség alóli mentességekre vonatkozóan meghatá
rozottaknál szigorúbb szabályokat fogadhassanak el.
Figyelembe véve azonban a tulajdonosi koncentrációt ille
tően az Unióban fennálló különbségeket, valamint a
társasági jogban az Unióban tapasztalható eltéréseket,
amelyek egyes kibocsátók esetében a részvények teljes
számának és a szavazati jogok teljes számának eltérését
eredményezik, a tagállamok számára továbbra is lehetővé
kell tenni, hogy a szavazati jogokra vonatkozóan alacso
nyabb és kiegészítő bejelentési küszöbértékeket egyaránt
meghatározhassanak, és a tőkerészesedésen alapuló
küszöbértékek tekintetében egyenértékű bejelentési köte
lezettséget írjanak elő. Ezen túlmenően továbbra is lehe
tővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a
2004/109/EK irányelvben a bejelentés tartalmára (mint
például a részvényesek szándékának közzététele), folya
matára és idejére vonatkozóan megállapítottaknál szigo
rúbb kötelezettségeket írhassanak elő, valamint a jelentős
részesedéseket illetően a 2004/109/EK irányelvben elő
nem írt, kiegészítő információkat kérhessenek. Ezen
belül a tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is,
hogy továbbra is alkalmazhassák a nyilvános vételi aján
latról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke értelmében a
tagállamok által kijelölt hatóságok által felügyelt nyil
vános vételi ajánlatokkal, összefonódásokkal és a társa
ságok tulajdonjogát vagy irányítását befolyásoló más
ügyletekkel kapcsolatban elfogadott azon törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek a
2004/109/EK irányelvben meghatározottaknál szigorúbb
közzétételi követelményeket írnak elő.

(13)

A jelentős részesedésre vonatkozó bejelentési rendszer
következetes összehangolását, valamint az átláthatóság
megfelelő szintjét technikai standardoknak kell biztosíta
niuk. Hatékony és helyénvaló lenne az 1095/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott
európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci
Hatóság, EÉPH) megbízni szakpolitikai döntéssel nem
járó szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásá
val, amelyeket a Bizottság elé kell terjeszteni. A Bizott
ságnak kell elfogadnia az EÉPH által kidolgozott, a
jelentős arányú szavazati jogra vonatkozó bejelentési
kötelezettségek alóli jelenlegi kivételek alkalmazásának
feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardo
kat. Szaktudását felhasználva az EÉPH-nak ezen belül
meg kell határoznia a kivételeket, figyelembe véve a kivé
telekkel való olyan lehetséges visszaéléseket is, amelyek a
bejelentési kötelezettség megkerülését célozzák.

(14)

A technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizott
ságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai

(1) HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
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Unió
működéséről
szóló
szerződés
(EUMSZ)
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
jelentős pénzügyieszköz-állományokról szóló bejelentés
tartalmának megállapítása céljából. Különösen fontos,
hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő
konzultációkat folytasson, többek között szakértői
szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészí
tésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia
kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parla
ment és a Tanács részére történő egyidejű, időben
történő és megfelelő továbbításáról.

(15)

A határokon átnyúló befektetések elősegítése érdekében a
befektetőknek könnyen el kell tudniuk érni az Unióban
működő, tőzsdén jegyzett összes társaságokra vonatkozó
szabályozott információkat. A szabályozott információ
központi tárolását szolgáló, hivatalosan kijelölt nemzeti
mechanizmusok jelenlegi hálózata azonban nem bizto
sítja a szóban forgó információ könnyű kereshetőségét
az Unióban. Az információhoz való határokon átnyúló
hozzáférés biztosítása, valamint a pénzügyi piacokon és a
kommunikációs technológiákban mutatkozó technikai
fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottságnak
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
szabályozott információ terjesztésére, a szabályozott
információhoz való uniós szintű hozzáférésre és a szabá
lyozott információ központi tárolását szolgáló mechaniz
musra vonatkozó minimumszabályok megállapítása céljá
ból. A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia továbbá
arra, hogy az EÉPH segítségével intézkedéseket hozzon
a hivatalosan kijelölt nemzeti tárolási mechanizmusok
hálózata működésének javítására, és dolgozza ki a szabá
lyozott információhoz való uniós szintű hozzáférés tech
nikai kritériumait, különösen a szabályozott információk
uniós szintű kereséséhez létrehozandó központi hozzáfé
rési pont működtetésével kapcsolatosan. Az EÉPH-nak ki
kell alakítania és működtetnie kell az európai elektro
nikus hozzáférési pontként szolgáló internetes portált (a
továbbiakban: a hozzáférési pont).

(16)

A 2004/109/EK irányelvben foglalt követelményeknek
való jobb megfelelés érdekében, és „A pénzügyi szolgál
tatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről”
című, 2010. december 9-i bizottsági közlemény nyomán
meg kell erősíteni a szankciók kiszabására vonatkozó
hatásköröket, és e hatásköröknek meg kell felelniük bizo
nyos alapvető követelményeknek a címzetteket, a
közigazgatási szankció vagy intézkedés alkalmazásakor
figyelembe veendő kritériumokat, a szankciók kiszabására
vonatkozó fő hatásköröket és a közigazgatási pénzbír
ságok szintjeit illetően. A szankciók kiszabására vonat
kozó ezen hatásköröket legalább a 2004/109/EK irányelv
fő rendelkezéseinek megsértése esetén biztosítani kell. A
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy más
esetekben is gyakorolják e hatásköröket. A tagállamoknak
különösen arról kell gondoskodniuk, hogy az igénybe
vehető közigazgatási szankciók és intézkedések keretében
ki lehessen szabni olyan pénzbírságokat, amelyek kellően
magasak ahhoz, hogy visszatartó erejűek legyenek. Jogi
személyek által elkövetett jogsértések esetén a tagállamok
számára lehetővé kell tenni, hogy szankciók alkalmazá
sáról rendelkezzenek az érintett jogi személy adminiszt
ratív, ügyvezető vagy felügyeleti szervének tagjaival, vagy
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e jogsértések elkövetéséért a nemzeti jogban meghatá
rozott feltételek mellett felelősségre vonható egyéb
személyekkel szemben is. A tagállamok számára továbbá
lehetővé kell tenni, hogy azon részvénytulajdonosok vagy
pénzügyieszköz-tulajdonosok szavazati jogának felfüg
gesztéséről vagy felfüggesztésének lehetőségéről rendel
kezzenek, akik nem tesznek eleget a bejelentési követel
ményeknek. A tagállamok számára lehetővé kell tenni
annak előírását, hogy a szavazati jogok felfüggesztése
csak a legsúlyosabb jogsértések esetén legyen alkalma
zandó. A 2004/109/EK irányelvnek a közigazgatási
szankciókra és intézkedésekre egyaránt hivatkoznia kell
annak érdekében, hogy az irányelv be nem tartásának
valamennyi esetére kiterjedjen, függetlenül attól, hogy
az a nemzeti jogban szankciót vagy intézkedést von
maga után, továbbá a tagállamok jogában foglalt, bünte
tőjogi szankciókkal kapcsolatos rendelkezések sérelme
nélkül.

(19)

A 2004/109/EK irányelv szerint részvények vagy az
1 000 EUR-nál kisebb egységnyi címletértékű, hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírok harmadik országbeli
kibocsátója esetében a székhely szerinti tagállam a
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1)
2. cikke (1) bekezdése m) pontjának iii. alpontjában emlí
tett tagállam. Az ilyen harmadik országbeli kibocsátók
székhely szerinti tagállamának egyszerűbb és egyértel
műbb meghatározása érdekében e fogalommeghatározást
módosítani kell úgy, hogy a székhely szerinti tagállam az
a tagállam legyen, amelyet a kibocsátó választ meg azon
tagállamok közül, amelyekben értékpapírjait szabályozott
piacra bevezették.

(20)

Minden olyan kibocsátónak, amelynek értékpapírjait az
Unión belül szabályozott piacra bevezették, valamely
tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá kell tartoz
nia, így biztosítandó, hogy eleget tegyenek kötelezettsége
iknek. Azok a kibocsátók, amelyeknek a 2004/109/EK
irányelv szerint meg kell választaniuk székhely szerinti
tagállamukat, ezt azonban nem teszik meg, elkerülhetik,
hogy az Unióban illetékes hatóság felügyelje tevékenysé
güket. A 2004/109/EK irányelvet ezért módosítani kell
annak érdekében, hogy azon kibocsátók esetében is sor
kerüljön székhely szerinti tagállam meghatározására,
amelyek három hónapon belül nem jelentették be az
általuk választott székhely szerinti tagállamot az illetékes
hatóságoknak. Ilyen esetben a székhely szerinti tagállam
az a tagállam, amelyben valamely szabályozott piacra be
vannak vezetve a kibocsátó értékpapírjai. Amennyiben az
értékpapírokat egynél több tagállamban is be vannak
vezetve szabályozott piacra, valamennyi ilyen tagállam
székhely szerinti tagállam lesz mindaddig, amíg a kibo
csátó megválasztja és közzéteszi egyetlen székhely
szerinti tagállamát. Ez arra ösztönözné az ilyen kibocsá
tókat, hogy válasszák meg és tegyék közzé az illetékes
hatóságok részére a székhely szerinti tagállamukat, az
illetékes hatóságok pedig addig is rendelkeznének a
fellépéshez szükséges hatáskörrel, amíg a kibocsátó
közzé nem tette az általa választott székhely szerinti
tagállamot.

(21)

A 2004/109/EK irányelv szerint az 1 000 EUR vagy
annál nagyobb egységnyi címletértékű, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok kibocsátója esetében a székhely
szerinti állam megválasztása három évig marad érvény
ben. Ha azonban a kibocsátó értékpapírjaival a kibocsátó
székhely szerinti tagállamának szabályozott piacán már
nem, viszont egy vagy több fogadó tagállamban továbbra
is kereskednek, a kibocsátó már nem áll kapcsolatban az
eredetileg választott székhely szerinti tagállammal,
amennyiben nem ott van a kibocsátó alapító okirat
szerinti székhelye. Az ilyen kibocsátó számára lehetővé
kell tenni, hogy a hároméves időszak lejárta előtt új
székhely szerinti tagállamának válassza az egyik fogadó
tagállamát, vagy azt a tagállamot, amelyben alapító okirat
szerinti székhelye van. Az új székhely szerinti tagállam

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy további
szankciókat és intézkedéseket, valamint a 2004/109/EK
irányelvben előírtaknál magasabb közigazgatási pénzbír
ságokat írjanak elő, tekintettel arra, hogy a tiszta és átlát
ható piacok támogatása érdekében kellőképpen vissza
tartó erejű szankciókra van szükség. A szankciókra
vonatkozó rendelkezések és a közigazgatási szankciók
közzétételére vonatkozó rendelkezések más uniós jogsza
bályokat és különösen a súlyosabb jogsértéseket illetően
nem teremtenek precedenst.

(17)

(18)

A közigazgatási intézkedéseket vagy szankciókat elren
delő határozatokat rendszerint közzé kell tenni annak
érdekében, hogy visszatartó erővel hassanak a nyilvános
ságra. A határozatok közzététele egyben fontos eszköze
annak, hogy a piaci szereplők értesüljenek arról, hogy
mely magatartás tekintendő a 2004/109/EK irányelv
megsértésének, továbbá elősegíti a helyes magatartás
előmozdítását a piaci szereplők körében. Amennyiben
azonban valamely határozat közzététele súlyosan veszé
lyeztetné a pénzügyi rendszer stabilitását vagy egy folya
matban lévő hivatalos vizsgálatot, vagy – amennyiben
felmérhető – aránytalan és súlyos kárt okozna az érintett
intézményeknek vagy személyeknek, vagy, amennyiben a
szankciót természetes személyre rótták ki, a személyes
adatok közzététele a kötelezően elvégzendő előzetes vizs
gálat alapján aránytalannak bizonyul, az illetékes hatóság
számára lehetővé kell tenni, hogy a közzététel elhalasz
tása, vagy az információ név nélkül való közzététele
mellett döntsön.

A szabályozott piacra bevezetett letéti igazolás által
képviselt, tőzsdén nem jegyzett értékpapírokra vonatkozó
szabályok egyértelműbbé tétele, valamint az átláthatóság
hiányosságainak elkerülése érdekében a „kibocsátó”
fogalmát pontosabban meg kell határozni, és a szabályo
zott piacra bevezetett letéti igazolás által képviselt,
tőzsdén nem jegyzett értékpapírok kibocsátóira is ki
kell terjeszteni. Helyénvaló továbbá a „kibocsátó” foga
lommeghatározásának módosítása annak figyelembevé
tele érdekében is, hogy egyes tagállamokban a szabályo
zott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói természetes
személyek is lehetnek.
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piacnak. Emiatt és a kibocsátók szükségtelen adminiszt
ratív terheinek csökkentése érdekében ezt a követelményt
meg kell szüntetni.

választásának lehetőségével a részvények vagy az
1 000 EUR-nál kisebb egységnyi címletértékű, hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapírok harmadik országbeli
kibocsátója is élhetne, amennyiben értékpapírjaival szék
hely szerinti tagállamának szabályozott piacán már nem,
egy vagy több fogadó tagállamban viszont továbbra is
kereskednek.

(22)

(25)

Az a követelmény, amely szerint a kibocsátó létesítő
okiratának vagy alapszabályának bármilyen módosítását
be kell jelenteni a székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságainál, átfedésben van a tőzsdén jegyzett társasá
gokban az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról szóló,
2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (3) szerinti hasonló követelménnyel, és
az illetékes hatóság szerepét illetően zavart okozhat.
Emiatt és a kibocsátók szükségtelen adminisztratív terhe
inek csökkentése érdekében ezt a követelményt meg kell
szüntetni.

(26)

Egy harmonizált elektronikus beszámolási formátum igen
hasznos lenne a kibocsátók, a befektetők és az illetékes
hatóságok számára, mivel megkönnyítené a beszámolást
és az éves pénzügyi beszámolók elemzését, javítaná azok
hozzáférhetőségét és összehasonlíthatóságát. Ezért 2020.
január 1-jétől kötelezővé kell tenni az éves pénzügyi
beszámolók egységes elektronikus beszámolási formá
tumban történő elkészítését, amennyiben az EÉPH elvé
gezte a költség-haszon elemzést. Az EÉPH-nak a
Bizottság által elfogadandó szabályozástechnikai stan
dardtervezeteket kell kidolgoznia, amelyekben – kellően
figyelembe véve a kiterjeszthető üzleti beszámolási
nyelvhez (az XBRL-hez) hasonló meglévő és jövőbeni
technológiai lehetőségeket – meghatározza a jelentéstétel
elektronikus formáját. Az EÉPH-nak a szabályozástech
nikai standardtervezetek kidolgozása során nyilvános
konzultációkat kell folytatnia minden érdekelttel,
alaposan meg kell vizsgálnia a különböző technológiai
alternatívák alkalmazásából adódó potenciális hatásokat,
és megfelelő teszteket kell végeznie a tagállamokban,
amelyekről a szabályozástechnikai standardtervezetek
benyújtásakor tájékoztatnia kell a Bizottságot. A
bankokra, pénzügyi közvetítőkre és biztosítótársaságokra
alkalmazandó formátumokra vonatkozó szabályozástech
nikai standardtervezetek kidolgozásakor az EÉPH-nak
rendszeresen és szorosan együtt kell működnie az
1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tel (4) létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai
Bankhatóság) és az 1094/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (5) létrehozott európai felügyeleti ható
sággal (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) ezen ágazatok sajátosságainak figyelembevétele,
a munka ágazatközi koherenciájának biztosítása és közös
álláspontok kialakítása érdekében. Az Európai Parlament
és a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy az
1095/2010/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdése
alapján kifogást emeljen a szabályozástechnikai standard
tervezetek ellen, amely esetben e standardok nem
léphetnek hatályba.

A székhely szerinti tagállam fogalommeghatározását ille
tően összhangot kell teremteni a 2004/109/EK és a
2003/71/EK irányelv között. Ezzel összefüggésben
annak érdekében, hogy a felügyeletet a legmegfelelőbb
tagállam lássa el, a 2003/71/EK irányelvet módosítani
kell, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson azokban
a helyzetekben, amelyekben egy harmadik országban
bejegyzett kibocsátó értékpapírjaival a székhely szerinti
tagállamában már nem, egy vagy több másik tagállamban
viszont kereskednek.

(23)

A 2007/14/EK bizottsági irányelv (1) elsősorban a kibo
csátó által választott székhely szerinti tagállam bejelen
tésére vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az említett
szabályokat bele kell foglalni a 2004/109/EK irányelvbe.
Annak biztosítása érdekében, hogy a fogadó tagállamnak
vagy tagállamoknak, valamint annak a tagállamnak az
illetékes hatóságai, amelyben a kibocsátó alapító okirat
szerinti székhelye van – amennyiben ez a tagállam nem
fogadó és nem székhely szerinti tagállam – értesítést
kapjanak a kibocsátó által választott székhely szerinti
tagállamról, minden kibocsátónak tájékoztatást kell
küldenie az általa választott székhely szerinti tagállamról
a székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságának, az
összes fogadó tagállam illetékes hatóságainak, valamint
azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a kibo
csátó alapító okirat szerinti székhelye van, amennyiben
ez utóbbi eltér a székhely szerinti tagállamtól. A válasz
tott székhely szerinti tagállam bejelentésére vonatkozó
szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

A 2004/109/EK irányelv szerinti, az új hitelek közzété
telével kapcsolatos követelmény a gyakorlatban számos
végrehajtási problémát eredményezett, alkalmazása pedig
bonyolultnak tűnik. Ezen túlmenően ez a követelmény
részben egybeesik a 2003/71/EK irányelvben és a benn
fentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci
visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott köve
telményekkel, és nem sok kiegészítő információt nyújt a

(1) HL L 69., 2007.3.9., 27. o.
(2) HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
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(3) HL L 184., 2007.7.14., 17. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
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(31)
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A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlá
sáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1) és a személyes adatok közös
ségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)
teljes mértékben alkalmazandó a személyes adatok ezen
irányelv keretében történő feldolgozására.
Ez az irányelv tiszteletben tartja a Szerződésben foglalt és
az Európai Unió alapjogi chartájában elismert alapvető
jogokat és elveket, és ezt az irányelvet e jogokkal és
elvekkel összhangban kell végrehajtani.
Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a szabályozott
piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációját a tagállamok nem tudják kielégítően
megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak mértéke
vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szer
ződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfele
lően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfele
lően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szük
séges mértéket.
A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó doku
mentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes
politikai nyilatkozatával (3) összhangban a tagállamok
vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesí
téshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumen
tumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv
elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő
részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a
jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen dokumen
tumok átadása.
A 2004/109/EK, a 2003/71/EK és a 2007/14/EK irány
elvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
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„d) »kibocsátó«: a magánjog vagy a közjog hatálya alá
tartozó természetes vagy jogi személy, beleértve
az államot is, amely a szabályozott piacra beve
zetett értékpapírokkal rendelkezik.
A szabályozott piacra bevezetett letéti igazolások
esetében a kibocsátó az igazolások által képviselt
értékpapírok kibocsátója függetlenül attól, hogy a
szóban forgó értékpapírokat a szabályozott piacra
bevezették-e;”
ii. az i) pont a következőképpen módosul:
i. az i. pont második francia bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„— ha a kibocsátó egy harmadik országban
bejegyzett cég, a kibocsátó által azon
tagállamok közül kiválasztott tagállam,
amelyekben értékpapírjait szabályozott piacra
bevezették. A székhely szerinti tagállamra
vonatkozó választás mindaddig érvényben
marad, amíg a kibocsátó az iii. pont értel
mében új székhely szerinti tagállamot nem
választ és választását az i. pont második
bekezdésének megfelelően közzé nem teszi;”
ii. az ii. pont helyébe a következő szöveg lép:
„ii. az i. pont hatálya alá nem tartozó bármely
kibocsátó esetében – adott esetben – a kibo
csátó által azon tagállamok közül kiválasztott
tagállam, amelyben a kibocsátónak az alapító
okirat szerinti székhelye van, illetve
amelyekben értékpapírjait szabályozott piacra
bevezették. A kibocsátó csak egy tagállamot
választhat székhely szerinti tagállamként. Ez
a választás legalább három évig érvényben
marad, kivéve, ha a kibocsátó értékpapírjaival
az Unió szabályozott piacain már nem keres
kednek, vagy a kibocsátó a hároméves
időtartam alatt az i. vagy az iii. pont hatálya
alá kerül;”

A 2004/109/EK irányelv módosítása
A 2004/109/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:
i. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:
(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
(3) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

iii. a szöveg a következő pontokkal egészül ki:
„iii. amennyiben a kibocsátó értékpapírjaival az i.
pont második francia bekezdése vagy az ii.
pont szerint meghatározott székhely szerinti
tagállamában már nem, egy vagy több másik
tagállamban viszont kereskednek, azon új
székhely szerinti tagállam, amelyet a kibo
csátó azon tagállamok közül választhat,
amelyekben a kibocsátó értékpapírjai szabá
lyozott piacon be vannak vezetve, és adott
esetben azon tagállam, amelyben a kibocsátó
alapító okirat szerinti székhelye van;”
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iv. a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„A kibocsátónak az i., ii. és iii. pontban említett
székhely szerinti tagállamát a 20. és 21. cikkel
összhangban közzé kell tennie. Ezen túlmenően
a kibocsátónak székhely szerinti tagállamát be
kell jelentenie adott esetben azon tagállam illetékes
hatóságának, amelyben az alapító okirat szerinti
székhelye van, valamint a székhely szerinti
tagállam illetékes hatóságának és valamennyi
fogadó tagállam illetékes hatóságainak.
Amennyiben a kibocsátó az értékpapírjainak
szabályozott piacra való első bevezetésének
időpontjától számított három hónapon belül
nem teszi közzé az i. pont második francia bekez
dése vagy az ii. pont szerint meghatározott szék
hely szerinti tagállamát, a székhely szerinti
tagállam az a tagállam lesz, amelyben a kibocsátó
értékpapírjai valamely szabályozott piacra be
vannak vezetve. Amennyiben a kibocsátó értékpa
pírjai egynél több tagállam területén levő vagy
működő szabályozott piacokra vannak bevezetve,
ezen tagállamok lesznek a kibocsátó székhely
szerinti tagállamai mindaddig, amíg a kibocsátó
egyetlen székhely szerinti tagállamot nem választ
és azt közzé nem teszi.
Azon kibocsátó esetében, amelynek értékpapírjait
szabályozott piacra már bevezették, és amelynek
az i. pont második francia bekezdésében vagy az
ii. pontban említett székhely szerinti tagállamra
vonatkozó választása nem került közzétételre
2015. november 27-ig, a három hónapos időszak
2015. november 27-én kezdődik.
Azon kibocsátó, amely az i. pont második francia
bekezdésében, az ii. pontban és az iii. pontban
említettek közül székhely szerinti tagállamot
választott, és e választását 2015. november 27-ig
bejelentette a székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságainak, mentesül az i. pont második bekez
dése szerinti követelmény alól, kivéve, ha e kibo
csátó 2015. november 27-ét követően másik szék
hely szerinti tagállamot választ.”;
iii. a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„q) »hivatalos megállapodás«: az alkalmazandó jog
szerint kötelező erejű megállapodás.”;
b) a szöveg a következő bekezdésel egészül ki:
„(2a)
Ahol ez az irányelv jogi személyt említ, ott ezen
a jogi személyiséggel nem rendelkező bejegyzett gazda
sági társaságokat és a trösztöket is érteni kell.”
2. A 3. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A székhely szerinti tagállam az ezen irányelvben
foglaltaknál szigorúbb követelményeket is alkalmazhat a
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kibocsátóra, nem kötelezheti azonban a kibocsátókat a
4. cikkben említett éves pénzügyi beszámolóknál és az
5. cikkben említett féléves pénzügyi beszámolóknál
gyakoribb időszakos pénzügyi információk közzétételé
re.”;
b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
Az (1) bekezdéstől eltérve a székhely szerinti
tagállam előírhatja a kibocsátók számára a 4. cikkben
említett éves pénzügyi beszámolóknál és az 5. cikkben
említett féléves pénzügyi beszámolóknál gyakoribb kiegé
szítő időszakos pénzügyi információk közzétételét,
amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
— a kiegészítő időszakos pénzügyi információ nem
jelent aránytalan pénzügyi terhet az érintett tagállam
ban, különösen az érintett kis- és középméretű kibo
csátók számára, valamint
— a kért kiegészítő időszakos pénzügyi információ
tartalma arányban áll azon tényezőkkel, amelyek
hozzájárulnak az az érintett tagállam befektetői befek
tetési döntéseihez.
A kibocsátók számára kiegészítő időszakos pénzügyi
információk közzétételét előíró határozat meghozatala
előtt a tagállamok megvizsgálják, hogy e kiegészítő köve
telmények eredményeképpen nem helyeződik-e túl nagy
hangsúly a kibocsátók rövid távú eredményeire és teljesít
ményére, továbbá hogy e követelmények nem befolyásol
ják-e kedvezőtlenül a kis- és középméretű kibocsátók
szabályozott piacokra jutását.
Ez nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a
pénzügyi vállalkozásként működő kibocsátók számára
kiegészítő időszakos pénzügyi információk közzétételét
írják elő.
A székhely szerinti tagállam nem alkalmazhat az ezen
irányelvben meghatározottaknál szigorúbb követelmé
nyeket a részvénytulajdonosokra vagy a 10. cikkben,
illetve a 13. cikkben említett természetes vagy jogi
személyekre, kivéve, ha:
i. a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározottaknál alacso
nyabb vagy további bejelentési küszöbértékeket
határoz meg, és a tőkerészesedésen alapuló küszöb
értékek tekintetében egyenértékű bejelentési kötele
zettséget ír elő;
ii. a 12. cikkben említetteknél szigorúbb követelmények
alkalmaz; vagy
iii. olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé
seket alkalmaz, amelyeket a tagállamok által kijelölt
hatóságok által felügyelt nyilvános vételi ajánlatokkal,
összefonódásokkal és a társaságok tulajdonjogát vagy
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irányítását befolyásoló más ügyletekkel kapcsolatban
fogadtak el a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004.
április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) 4. cikke alapján.

2013.11.6.

molót kell közzétennie. A kibocsátónak gondoskodnia kell
arról, hogy a féléves pénzügyi beszámoló legalább 10 évig
nyilvánosan hozzáférhető maradjon.”
5. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

___________
(*) HL L 142., 2004.4.30., 12. o.”

„6. cikk
Beszámolás a kormányoknak fizetett összegekről

3. A 4. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A kibocsátónak a pénzügyi év végét követő négy
hónapon belül közzé kell tennie éves pénzügyi beszámo
lóját, és gondoskodnia kell arról, hogy az éves pénzügyi
beszámoló legalább 10 évig nyilvánosan hozzáférhető
maradjon.”;
b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(7)
2020. január 1-jei hatállyal minden éves pénzügyi
beszámolót egységes elektronikus beszámolási formá
tumban kell elkészíteni, amennyiben az 1095/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*) létrehozott
európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci
Hatóság) (EÉPH) elvégezte a költség-haszon elemzést.

A tagállamok kötelezik a meghatározott típusú vállalkozások
éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves
pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosí
tásáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június
26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*)
41. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti, nyersanyag-kiter
melő iparágakban, illetve természetes erdők fakitermelésében
tevékenykedő kibocsátókat, hogy az említett irányelv 10.
fejezetével összhangban évente készítsenek beszámolót a
kormányoknak fizetett összegekről. A beszámolót a pénz
ügyi év végét követő hat hónapon belül közzé kell tenni,
és annak legalább tíz évig nyilvánosan hozzáférhetőnek kell
maradnia. A kormányoknak fizetett összegeket összevont
(konszolidált) alapon kell feltüntetni a beszámolóban.
___________
(*) HL L 182., 2013.6.29., 19. o.”

6. A 8. cikk a következőképpen módosul:
Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket
dolgoz ki, amelyekben – kellően figyelembe véve a
meglévő és jövőbeni technológiai lehetőségeket –
meghatározza a jelentéstétel elektronikus formáját. A
szabályozástechnikai standardtervezetek elfogadása előtt
az EÉPH megfelelően értékeli az elektronikus jelentéstétel
lehetséges formátumait, és megfelelő helyszíni teszteket
végez. Az EÉPH az említett szabályozástechnikai stan
dardtervezeteket legkésőbb 2016. december 31-ig
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a második albekezdésben
említett
szabályozástechnikai
standardoknak
az
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban
történő elfogadására.
___________
(*) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.”

4. A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A részvények vagy a hitelviszonyt megtestesítő érték
papírok kibocsátójának az adott időszak végét követően
mielőbb, de legkésőbb három hónapon belül a pénzügyi
év első hat hónapjára vonatkozóan féléves pénzügyi beszá

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A 4. és 5. cikket az alábbi kibocsátókra nem kell
alkalmazni:
a) az államra, az állam regionális vagy helyi hatóságaira,
olyan nemzetközi testületre, amelynek legalább egy
tagja uniós tagállam, az Európai Központi Bankra
(EKB), az EFSF-keretmegállapodással létrehozott
Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközre (EFSF) és
bármely egyéb, az európai monetáris unió stabilitá
sának – az euróval pénznemként rendelkező
tagállamok számára nyújtott átmeneti pénzügyi
segítség révén való – megőrzése céljából létrehozott
mechanizmusra, továbbá a tagállamok nemzeti
központi bankjaira, függetlenül attól, hogy azok
bocsátanak-e ki részvényeket vagy más értékpapírokat;
valamint
b) azon kibocsátókra, amelyek kizárólag olyan, szabályo
zott piacra bevezetett, hitelviszonyt megtestesítő érték
papírokat bocsátanak ki, amelyek egységnyi címlet
értéke legalább 100 000 EUR, vagy eurótól eltérő devi
zában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpa
pírok esetében, amelyek egységnyi címleteinek értéke a
kibocsátás napján legalább 100 000 EUR-val egyenlő.”;
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b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)
E cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, a 4.
és az 5. cikk az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpa
pírok lejáratáig nem alkalmazandó azon kibocsátók eseté
ben, amelyek kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat bocsátanak ki, amelyek egységnyi címlet
értéke legalább 50 000 EUR, vagy eurótól eltérő devi
zában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
esetében, amelyek egységnyi címletértéke a kibocsátás
napján legalább 50 000 EUR-val egyenlő, és amelyek az
Unió szabályozott piacára már 2010. december 31. előtt
be voltak vezetve.”

7. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)
Ez a cikk nem alkalmazandó a hitelintézeteknek
vagy befektetési vállalkozásoknak a befektetési vállalko
zások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006.
június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) 11. cikkében meghatározottak szerinti keres
kedési könyvében lévő pozíciókhoz kapcsolódó szavazati
jogokra, feltéve, hogy:
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dését figyelembe véve – meghatározza az (5) és (6) bekez
désben említett 5 %-os küszöbérték kiszámításának
módját, többek között a vállalatcsoportokra vonatkozóan
is.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardterve
zeteket 2014. november 27-ig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben
említett
szabályozástechnikai
standardoknak
az
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban
történő elfogadására.
___________
(*) HL L 336., 2003.12.23., 33. o.”

8. A 12. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata helyébe a
következő szöveg lép:
„A kibocsátót haladéktalanul, de legkésőbb az attól a naptól
számított négy kereskedési napon belül tájékoztatni kell,
amelyen a részvényesnek vagy 10. cikkben említett termé
szetes vagy jogi személyeknek,”.
9. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) a kereskedési könyvben lévő pozíciókhoz kapcsolódó
szavazati jogok nem haladják meg az 5 %-ot; és

b) a kereskedési könyvben lévő részvényekhez kapcso
lódó szavazati jogokat nem gyakorolják, és más
módon sem használják fel a kibocsátó vezetésébe
történő beavatkozásra.

___________
(*) HL L 177., 2006.6.30., 201. o.”;

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(6a)
Ez a cikk nem alkalmazandó a 2003/6/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a visszavásárlási
programokra vonatkozó mentességek és a pénzügyi
eszközök stabilizálása tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2003. december 22-i 2273/2003/EK bizottsági
rendelettel (*) összhangban stabilizálási célból szerzett
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokra, feltéve,
hogy az e részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat
nem gyakorolják, és más módon sem használják fel a
kibocsátó vezetésébe történő beavatkozásra.

(6b)
Az EÉPH szabályozástechnikai standardterveze
teket dolgoz ki, amelyekben – a 12. cikk (4) és (5) bekez

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A 9. cikkben megállapított bejelentési követelmé
nyek azokra a természetes, illetve jogi személyekre is
vonatkoznak, akik vagy amelyek közvetlenül vagy
közvetve:
a) olyan pénzügyi eszközök birtokában vannak, amelyek
lejáratukkor a birtokos számára – hivatalos megálla
podás alapján – feltétel nélkül, illetve a birtokos dönté
sétől függően jogot biztosítanak a szabályozott piacra
bevezetett részvények kibocsátója által már kibocsátott
olyan részvények megszerzésére, amelyekhez szavazati
jogok kapcsolódnak;
b) olyan pénzügyi eszközök birtokában vannak,
amelyeket az a) pont nem említ, de amelyek az ott
említett részvényekhez kapcsolódnak, és gazdasági
hatásuk hasonló az említett pontban említett pénzügyi
eszközökéhez, függetlenül attól, hogy fizikai teljesí
tésre feljogosítanak-e.
Az előírt bejelentési kötelezettség kiterjed az első albe
kezdés a) pontjának, illetve az említett albekezdés b)
pontjának megfelelően birtokolt pénzügyi eszközök
típus szerinti bontásban történő közlésére is, melynek
során különbséget kell tenni a fizikai teljesítésre jogosító
és a készpénzes elszámolásra jogosító pénzügyi eszközök
között.”;
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b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1a)
A szavazati jogok számát a pénzügyi eszköz
alapjául szolgáló részvények teljes elvi főösszegére vonat
koztatva kell kiszámítani, kivéve a kizárólag készpénzes
elszámolást lehetővé tevő pénzügyi eszközöket, melyek
esetében a szavazati jogok számát a »delta-korrekcióval«
kell kiszámítani, az alapul szolgáló részvények elvi főösz
szegét megszorozva az eszköz deltájával. E célból a
birtokos az ugyanazon mögöttes kibocsátóhoz tartozó
összes pénzügyi eszközt összesíti és bejelenti. A szavazati
jogok kiszámításakor csak a hosszú pozíciókat kell figye
lembe venni. A hosszú pozíciók az ugyanazon mögöttes
kibocsátóhoz kapcsolódó rövid pozíciókkal nem nettósít
hatók.

2013.11.6.

c) határidős ügyletek;

d) csereügyletek;

e) tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások;

f) különbözeti ügyletek; valamint

g) bármely más, hasonló gazdasági hatással bíró, fizikai
teljesítésű vagy készpénzes elszámolású szerződés vagy
megállapodás.

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket
dolgoz ki a következők meghatározása érdekében:

a) az első albekezdésben említett szavazati jogok
számának kiszámítási módja egy részvénykosáron
vagy indexen alapuló pénzügyi eszközök esetében;
valamint

Az EÉPH létrehozza, és a pénzügyi piacokon tapasztal
ható technikai fejlődés figyelembevételével rendszeres
időközönként naprakésszé teszi az (1) bekezdés szerinti
bejelentési követelmények hatálya alá tartozó pénzügyi
eszközök indikatív listáját.”;

c) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
b) az első albekezdésben előírtak szerint a deltatényező
meghatározásának módja a kizárólag készpénzes
elszámolást lehetővé tevő pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó szavazati jogok kiszámítása céljából.

Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardterve
zeteket 2014. november 27-ig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés második
albekezdésében említett szabályozástechnikai standar
doknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével össz
hangban történő elfogadására.

(1b)
Az (1) bekezdés alkalmazásában az alábbiak
tekintendők pénzügyi eszköznek, feltéve, hogy az (1)
bekezdés első albekezdésének a) vagy b) pontjában
meghatározott feltételek bármelyike teljesül:

a) átruházható értékpapírok;

b) opciók;

„(2)
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a
27. cikk (2a), (2b) és (2c) bekezdésével összhangban és
a 27a. és 27b. cikkben foglalt feltételekre is figyelemmel,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja az
alábbiakra vonatkozó intézkedéseket; az (1) bekezdés
szerinti bejelentés tartalmának, a bejelentés határidejének
és a bejelentés címzettjének meghatározása.”;

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)
A 9. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében, valamint a
12. cikk (3), (4) és (5) bekezdésében megállapított kivé
telek az e cikk szerinti bejelentési követelményekre érte
lemszerűen alkalmazandók.

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket
dolgoz ki, amelyben meghatározza azokat az eseteket,
amikor az első albekezdésben említett kivételek olyan
természetes vagy jogi személy birtokában lévő pénzügyi
eszközökre vonatkoznak, aki ügyfelektől származó, keres
kedésre irányuló megrendeléseket teljesít, vagy – nem
saját számlára – ügyfelek kereskedési kérésének tesz
eleget, illetve ilyen ügyletekből származó pozíciókat
fedez.
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Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardterve
zeteket 2014. november 27-ig benyújtja a Bizottsághoz.

b) a központi tároló mechanizmusok minimumszabályai a
(2) bekezdésben említettek szerint;

A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés második
albekezdésében említett szabályozástechnikai standar
doknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével össz
hangban történő elfogadására.”

c) a (2) bekezdésben említett mechanizmusok által hasz
nált információs és kommunikációs technológiák átjár
hatóságát és a szabályozott információkhoz való uniós
szintű hozzáférést biztosító szabályok a (2) bekezdésben
említettek szerint.

10. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„13a. cikk
Összesítés
(1)
A 9., 10. és 13. cikkben megállapított bejelentési
követelmények abban az esetben is alkalmazandók a termé
szetes vagy jogi személyre, amennyiben a szóban forgó
személy által a 9. és 10. cikk értelmében közvetlenül
vagy közvetve birtokolt szavazati jogok száma a 13. cikk
értelmében közvetlenül vagy közvetve birtokolt pénzügyi
eszközökhöz fűződő szavazati jogok számával összesítve
eléri vagy meghaladja a 9. cikk (1) bekezdésében megálla
pított küszöbértékeket, vagy azok alá csökken.

A Bizottság meghatározhatja és aktualizálhatja az informá
ciók nyilvánosság részére történő terjesztésére szolgáló
médiumok jegyzékét is.”
14. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:
„21a. cikk
Európai elektronikus hozzáférési pont
(1)
2018. január 1-jéig létre kell hozni egy internetes
portált, amely európai elektronikus hozzáférési pontként
(a továbbiakban: a hozzáférési pont) szolgál. Az EÉPH
fejleszti ki és üzemelteti a hozzáférési pontot.

Az e bekezdés első albekezdésében előírt bejelentésben meg
kell adni a 9. és 10. cikk szerint birtokolt részvényekhez
kapcsolódó szavazati jogok számát, valamint a 13. cikk
szerinti pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó szavazati
jogok számát is.

(2)
A hivatalosan kijelölt mechanizmusok összekapcso
lására szolgáló rendszer a következőkből áll:

(2)
A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, a 13. cikk
szerint már bejelentett szavazati jogokat ismét be kell jelen
teni, amennyiben a természetes vagy jogi személy megsze
rezte az alapul szolgáló részvényeket, és a tulajdonszerzés
eredményeként az ugyanazon kibocsátó által kibocsátott
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok teljes száma
eléri vagy meghaladja a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt
küszöbértékeket.”

— az európai elektronikus hozzáférési pontként szolgáló
portál.

— a 21. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmusok,

(3)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hozzáfé
rési ponton keresztül hozzá lehessen férni központi tároló
mechanizmusaikhoz.”
15. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

11. A 16. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
„22. cikk
12. A 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését el kell
hagyni.

A szabályozott információkhoz való uniós szintű
hozzáférés

13. A 21. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)
Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket
dolgoz ki, amelyben rögzíti a szabályozott információkhoz
való uniós szintű hozzáférésre vonatkozó technikai köve
telményeket az alábbiak meghatározása érdekében:

„(4)
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a
27. cikk (2a), (2b) és (2c) bekezdésével összhangban és a
27a. és 27b. cikkben foglalt feltételekre is figyelemmel,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket
fogadjon el az alábbiak megállapítására vonatkozóan:

a) a 21. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmusok
által használt kommunikációs technológiákkal kapcso
latos technikai követelmények;

a) a szabályozott információk terjesztésének minimumsza
bályai az (1) bekezdésben említettek szerint;

b) a szabályozott információk uniós szintű kereséséhez
létrehozandó központi hozzáférési pont működtetésével
kapcsolatos technikai követelmények;
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c) a 21. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmusok
során az egyes kibocsátók által használt egyedi azono
sítóra vonatkozó technikai követelmények;
d) a 21. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmusokban
a szabályozott információk rendelkezésre bocsátásának
egységes formátuma;
e) a szabályozott információknak a 21. cikk (2) bekezdé
sében említett mechanizmusok által használt egységes
osztályozása és a szabályozott információk típusainak
egységes listája.
(2)
A szabályozástechnikai standardtervezetekek kidolgo
zása során az EÉPH figyelembe veszi azokat a technikai
követelményeket, amelyek a 2012/17/EU európai parla
menti és tanácsi irányelv (*) által létrehozott cégnyilvántar
tások összekapcsolási rendszerére vonatkoznak.
Az EÉPH az említett szabályozástechnikai standardterveze
teket 2015. november 27-ig benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdés első albekez
désében említett szabályozástechnikai standardoknak az
1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban
történő elfogadására.
___________
(*) HL L 156., 2012.6.16., 1. o.”

16. A 23. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül
ki:
„A harmadik országban meghatározott követelmények által
előírt információkat a 19. cikkel összhangban kell irattá
rozni, illetve a 20. és a 21. cikkel összhangban kell közzé
tenni.”
17. A 24. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(4a)
A (4) bekezdés sérelme nélkül, az illetékes hatósá
gokat fel kell ruházni mindenolyan vizsgálati hatáskörrel,
amely feladataik ellátásához szükséges. E hatáskört a
nemzeti joggal összhangban kell gyakorolni.
(4b)
Az illetékes hatóságok ezen irányelvvel és a nemzeti
joggal összhangban, az alábbi módok valamelyikén gyako
rolják szankciók kiszabására vonatkozó hatásköreiket:
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— az illetékes igazságügyi szervek megkeresésével.”

18. A 25. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül
ki:

„Az illetékes hatóságok a szankciók kiszabására vonatkozó
hatáskörük és vizsgálati hatáskörük gyakorlása során
együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a
szankciók vagy intézkedések elérjék a kívánt hatást, és
több tagállamra kiterjedő esetek kezelése során intézkedé
seiket koordinálják.”

19. A 27b. cikk után a szöveg a következő címmel egészül ki:

„VIA. FEJEZET
SZANKCIÓK ÉS INTÉZKEDÉSEK”.

20. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk
Közigazgatási intézkedések és szankciók
(1)
Az illetékes hatóságok 24. cikk szerinti hatáskörei
nek, valamint a tagállamok büntetőjogi szankciók előírására
és alkalmazására vonatkozó jogának a sérelme nélkül, a
tagállamok megállapítják azokat a szabályokat, amelyek az
ezen irányelv átültetése során elfogadott nemzeti rendelke
zések megsértése esetén alkalmazandó közigazgatási intéz
kedésekre és szankciókra vonatkoznak, és megtesznek
minden szükséges intézkedést azok végrehajtása érdekében.
Az említett közigazgatási intézkedéseknek és szankcióknak
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell
lenniük.

(2)
A 7. cikk sérelme nélkül a tagállamok biztosítják,
hogy amennyiben a kötelezettségek jogi személyekre vonat
koznak, jogsértések esetén – a nemzeti jogban megállapított
feltételek mellett – szankciók legyenek alkalmazhatók az
érintett jogi személy adminisztratív, ügyvezető vagy
felügyeleti szervének tagjaival, illetve az e jogsértések elkö
vetéséért a nemzeti jog szerint felelős egyéb személyekkel
szemben.”

21. A szöveg az alábbi cikkekkel egészül ki:
— közvetlenül,
— más hatóságokkal együttműködésben,

„28a. cikk
Jogsértések

— oly módon, hogy felelősségüket megtartva más hatósá
gokra ruházzák át hatásköreiket,

A 28b. cikk legalább az alábbi jogsértésekre alkalmazandó:
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a) a kibocsátó az előírt határidőn belül nem teszi közzé a
4., 5., 6., 14. és 16. cikk átültetése során elfogadott
nemzeti rendelkezésekben meghatározott információkat;

— a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt
elkerült veszteség összegének legfeljebb kétsze
rese, ha azok meghatározhatók;

b) a természetes vagy jogi személy az előírt határidőn belül
nem jelenti be a jelentős részesedés megszerzését vagy
elidegenítését a 9., 10., 12., 13. és 13a. cikk átültetése
során elfogadott nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

minden esetben a magasabb összeget alkalmazva.

28b. cikk
Szankciók kiszabására vonatkozó hatáskör
(1)
A 28a. cikkben említett jogsértések esetén az illetékes
hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük legalább az
alábbi közigazgatási intézkedések és szankciók alkalmazá
sára:
a) a felelős természetes vagy jogi személyt és a jogsértés
jellegét megnevező nyilvános közlemény;
b) olyan végzés, amely előírja a felelős természetes vagy
jogi személy számára, hogy hagyjon fel a jogsértést
megvalósító magatartással és tartózkodjon a magatartás
ismételt tanúsításától;
c) közigazgatási pénzbírság, amely
i. jogi személy esetében:
— legfeljebb 10 000 000 EUR vagy az ügyvezető
szerv által jóváhagyott, legutolsó rendelkezésre
álló éves beszámoló szerinti teljes éves árbevétel
legfeljebb 5 %-a; amennyiben a jogi személy
anyavállalat, vagy anyavállalat leányvállalata,
amelynek a 2013/34/EU irányelv értelmében
összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolót
kell készítenie, a figyelembe veendő teljes árbe
vétel a legutolsó rendelkezésre álló, a végső anya
vállalat ügyvezető szerve által jóváhagyott össze
vont (konszolidált) éves beszámoló szerinti teljes
éves árbevétel, vagy a vonatkozó számviteli irány
elvek szerinti, annak megfelelő típusú bevétel,
vagy
— a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt
elkerült veszteség összegének legfeljebb kétsze
rese, ha azok meghatározhatók;

Azokban a tagállamokban, amelyeknek nem az euro a hiva
talos pénzneme, az eurónak a nemzeti pénznemben kifeje
zett értékét a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok
kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átlátha
tósági
követelmények
harmonizációjáról
szóló
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezeté
sekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a
2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtá
sára irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló
2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló,
2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (*) hatálybalépésének időpontjában érvényes
hivatalos árfolyam figyelembevételével kell kiszámítani.

(2)
Az illetékes hatóságok 24. cikk szerinti hatáskörei
nek, valamint a tagállamok büntetőjogi szankciók alkalma
zására vonatkozó jogának a sérelme nélkül a tagállamok
biztosítják, hogy törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseik a 28a. cikk b) pontjában említett jogsértések
esetében lehetővé tegyék a részvényekhez kapcsolódó
szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztését. A tagállamok
előírhatják, hogy a szavazati jogok felfüggesztése csak a
legsúlyosabb jogsértések esetén legyen alkalmazandó.

(3)
A tagállamok az ezen irányelvben előírtakon
túlmenően további szankciókat és intézkedéseket, illetve
nagyobb összegű közigazgatási pénzbírságokat is előírhat
nak.

28c. cikk
A szankciók
gyakorlása

kiszabására

vonatkozó

hatáskör

(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a közigazgatási szank
ciók vagy intézkedések típusának és szintjének a meghatá
rozásakor az illetékes hatóságok figyelembe vegyenek
minden lényeges körülményt, többek között adott esetben:

minden esetben a magasabb összeget alkalmazva;
a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;
ii. természetes személy esetében:
— legfeljebb 2 000 000 EUR, vagy

b) a felelős természetes vagy jogi személy felelősségének
mértékét;
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c) a felelős természetes vagy jogi személynek a felelős jogi
személy teljes árbevételében vagy a felelős természetes
személy éves jövedelmében kifejezett pénzügyi erejét;

d) a felelős természetes vagy jogi személy által elért
nyereség vagy elkerült veszteség jelentőségét, ameny
nyiben ez meghatározható;

2013.11.6.

b) a közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi rendszer
stabilitását vagy egy folyamatban lévő hivatalos vizsgálat
sikerét;

c) ha a közzététel, amennyiben meghatározható, aránytalan
és súlyos veszteséget okozna az érintett intézményeknek
vagy természetes személyeknek.

e) a harmadik feleknek a jogsértéssel okozott veszteségeket,
amennyiben azok meghatározhatók;

f) a felelős természetes vagy jogi személy illetékes ható
sággal való együttműködésének szintjét;

g) a felelős természetes vagy jogi személy általi korábbi
jogsértéseket.

(2)
Az ezen irányelv szerinti felügyeleti és vizsgálati
hatáskörök gyakorlására vagy gyakorlása során gyűjtött
személyes adatokat adott esetben a 95/46/EK irányelvvel
és a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell feldolgozni.

___________
(*) HL L 294., 2013.11.6., 13. o.”

22. A szöveg a 29. cikk előtt a következő címmel egészül ki:

(2)
Amennyiben az (1) bekezdés szerint közzétett hatá
rozattal szemben jogorvoslattal élnek, az illetékes hatóság
ezt a közzététel időpontjában köteles feltüntetni a közzétett
információban, vagy – amennyiben a határozat közzétételét
követően élnek jogorvoslattal – köteles módosítani a közzé
tett információt.”

24. A 31. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
Amikor a tagállamok elfogadják a 3. cikk (1) bekez
dése, a 8. cikk (2) vagy (3) bekezdése vagy a 30. cikk
szerinti intézkedéseket, ezeket haladéktalanul közlik a
Bizottsággal és a többi tagállammal.”

2. cikk
A 2003/71/EK irányelv módosítása

„VIB. FEJEZET
A HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE”.

A 2003/71/EK 2. cikke (1) bekezdése m) pontjának iii. alpontja
helyébe a következő szöveg lép:

23. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk
A határozatok közzététele
(1)
A tagállamok előírják, hogy az illetékes hatóságok az
ezen irányelv megsértése esetén alkalmazott szankciókra és
intézkedésekre vonatkozó mindenhatározatot indokolatlan
késedelem nélkül tegyenek közzé, beleértve legalább a
jogsértés típusára és jellegére és a felelős természetes vagy
jogi személyek kilétére vonatkozó információkat.

Az illetékes hatóságok azonban a nemzeti jog rendelkezé
seinek megfelelő módon elhalaszthatják a határozat közzé
tételét, vagy közzétehetik azt név nélkül, amennyiben:

a) a természetes személyekre kiszabott szankciók esetében
a személyes adatok közzététele az ilyen adatok közzété
telének arányosságára vonatkozó kötelező előzetes érté
kelés alapján aránytalannak bizonyul;

„iii. a ii. alpontban nem említett, harmadik országban bejegy
zett minden értékpapír-kibocsátó esetében az a tagállam,
ahol a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibo
csátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átlátható
sági
követelmények
harmonizációjáról
szóló
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci beveze
tésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a
2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtá
sára irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló
2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló,
2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (*) hatálybalépését követően az értékpa
pírokat első alkalommal kívánják a nyilvánosságnak
felajánlani, vagy ahová a szabályozott piacra történő
bevezetésre az első kérelmet benyújtották, a kibocsátó,
az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő beve
zetést kérelmező személy választása szerint, kivéve, ha a
harmadik országban bejegyzett kibocsátó később más
tagállamot választ az alábbi esetekben:
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— ha a székhely szerinti tagállamot nem ő választotta
meg, vagy
— a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibo
csátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átlát
hatósági követelmények harmonizációjáról szóló,
2004. december 15-i 2004/109/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (**). 2. cikke (1) bekezdése
i) pontja iii. alpontjának megfelelően.
___________
(*) HL L 294, 2013.11.6., 13. o.
(**) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.”
3. cikk
A 2007/14/EK irányelv módosítása
A 2007/14/EK irányelv a következőképpen módosul:

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
5. cikk
Felülvizsgálat
2015. november 27-ig a Bizottság jelentést készít az irányelv
működéséről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak,
amelyben kitér az irányelv kis- és középméretű kibocsátókra
gyakorolt hatására, valamint a szankciók alkalmazására, különös
tekintettel arra, hogy azok hatékonyak, arányosak és visszatartó
erejűek-e, továbbá áttekinti a 2004/109/EK irányelv 13. cikke
(1a) bekezdésének első albekezdésében említett pénzügyi eszkö
zökhöz kapcsolódó szavazati jogok kiszámítására meghatá
rozott módszer működését és értékeli annak hatékonyságát.
A jelentést adott esetben jogalkotási javaslattal együtt kell
benyújtani.
6. cikk

1. A 2. cikket el kell hagyni.
2. A 11. cikk (1) és (2) bekezdését el kell hagyni.
3. A 16. cikket el kell hagyni.

Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.
7. cikk

4. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított
24 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoz
tatják a Bizottságot.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

L 294/27

Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2013. október 22-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS
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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 1093/2013/EU RENDELETE
(2013. november 4.)
a 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet
Intrastat rendszeren belüli egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos
módosításról
gyűjtésére vonatkozó rendelkezéseket határoz meg. A
tagállamoknak havi eredményeiket statisztikai érték
szerinti bontásban kell megküldeniük az Eurosat felé,
korlátozva vannak azonban az adatok gyűjtésére vonat
kozó gyakorlati rendelkezések tekintetében. Az Intrastatadatok gyűjtéséhez átfogó, koherens megközelítést kell
biztosítani, és egyszerűsíteni kell a statisztikai érték gyűj
tésére vonatkozó rendelkezéseket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2004. március 31-i 638/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 9. cikke (1) bekezdésére és 10. cikke (3) bekezdésére,

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a tagállamok közötti termékfogalomra vonatkozó
statisztikával foglalkozó bizottság véleményével,

mivel:
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1)

(2)

(3)

A 638/2004/EK rendelet megállapítja a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisz
tika rendszeres előállításának közös keretét.

A technikai és gazdasági fejlődés következtében a beér
kezések meghatározott minimális lefedettségi arányát ki
lehetne igazítani a hatályos minőségi mutatóknak és
szabványoknak megfelelő statisztikák fenntartásával. Az
egyszerűsítés lehetővé teszi a statisztikai adatszolgálta
tásra kötelezettekre, különösen a kis- és középvállalkozá
sokra nehezedő válaszadási teher csökkentését. A beérke
zések lefedettségi arányát ennélfogva 95 %-ról 93 %-ra
kell csökkenteni.

A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint
az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. november 18-i
1982/2004/EK bizottsági rendelet (2) az Intrastat-adatok

(1) HL L 102., 2004.4.7., 1. o.
(2) HL L 343., 2004.11.19., 3. o.

1. cikk
A 638/2004/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésében a „95 %”
szövegrész helyébe a „93 %” szövegrész lép.

2. cikk
Az 1982/2004/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének helyébe a
következő szöveg lép:

„(2)
Ezen túlmenően a tagállamok a termékek statisztikai
értékét is gyűjthetik, amint azt a 638/2004/EK rendelet
melléklete meghatározza.”

3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2013. november 4-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 1094/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 4.)
Franciaország és az Egyesült Királyság számára az ICES VIIe körzetben halászattal eltölthető
többletnapok biztosításáról
pontjában előírt számítási módszert alkalmazva Francia
ország számára 14 többletnapot kell rendelkezésre bocsá
tani a 2013. február 1. és 2014. január 31. közötti
időszakban a rögzített hálókat szállító vagy használó
hajóknak.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások
hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállo
mánycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelke
zésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő
meghatározásáról szóló, 2013. január 21-i 39/2013/EU tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak IIC. melléklete 7. pontjára,

(5)

Figyelembe véve az Egyesült Királyság által a halászflot
tából kivont, merevítőrudas vonóhálót használó hajók
vonatkozásában a IIC. melléklet 7.1. és 7.4. pontjának
megfelelően benyújtott adatokat, továbbá az említett
melléklet 7.2. pontjában előírt számítási módszert alkal
mazva az Egyesült Királyság számára 43 többletnapot
kell rendelkezésre bocsátani a 2013. február 1. és
2014. január 31. közötti időszakban a merevítőrudas
vonóhálókat szállító vagy használó hajóknak.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

tekintettel a Franciaország és az Egyesült Királyság által benyúj
tott kérelemre,
mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A 39/2013/EU tanácsi rendelet IIC. mellékletének I.
táblázata meghatározza azon napok maximális számát,
amelyeket a legalább 10 méter teljes hosszúságú, fedél
zetükön legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas
vonóhálókat vagy a legfeljebb 220 mm szembőségű
rögzített hálókat – beleértve a kopoltyúhálókat, tükörhá
lókat és nyaklóhálókat – szállító, illetve ilyet használó
uniós halászhajók a 2013. február 1-jétől 2014. január
31-ig tartó időszakban az ICES VIIe körzetben tölthetnek.
Az említett melléklet 7.5. pontja lehetővé teszi a
Bizottság számára, hogy a 2004. január 1. óta történt
végleges tevékenységbeszüntetések alapján ezen a terü
leten többletnapokat osszon ki olyan hajók számára,
amelyek ilyen merevítőrudas vonóhálót vagy rögzített
hálót szállítanak vagy használnak.
Figyelembe véve a Franciaország által a halászflottából
kivont, merevítőrudas vonóhálót használó hajók vonat
kozásában a IIC. melléklet 7.1. és 7.4. pontjának megfele
lően benyújtott adatokat, továbbá az említett melléklet
7.2. pontjában előírt számítási módszert alkalmazva
Franciaország számára 11 többletnapot kell rendelkezésre
bocsátani a 2013. február 1. és 2014. január 31. közötti
időszakban a szóban forgó merevítőrudas vonóhálókat
szállító vagy használó hajóknak.
Figyelembe véve a Franciaország által a halászflottából
kivont, rögzített hálókat használó hajók vonatkozásában
a IIC. melléklet 7.1. és 7.4. pontjának megfelelően
benyújtott adatokat, továbbá az említett melléklet 7.2.

(1) HL L 23., 2013.1.25., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Halászati többletnapok Franciaország számára
(1)
A Franciaország lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön
legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas vonóhálókat szál
lító, illetve ilyet használó halászhajókra a 39/2013/EU rendelet
IIC. mellékletének I. táblázatában megállapított azon napok
maximális száma, amelyeket a 2013. február 1-jétől 2014.
január 31-ig tartó időszakban az ICES VIIe körzetben tölthet
nek, évi 175 napra nő.

(2)
A Franciaország lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön
legalább 220 mm szembőségű rögzített hálókat – beleértve a
kopoltyúhálókat, tükörhálókat és nyaklóhálókat – szállító, illetve
ilyet használó halászhajókra a 39/2013/EU rendelet IIC. mellék
letének I. táblázatában megállapított azon napok maximális
száma, amelyeket a 2013. február 1-jétől 2014. január 31-ig
tartó időszakban az ICES VIIe körzetben tölthetnek, évi 178
napra nő.

2. cikk
Halászati többletnapok az Egyesült Királyság számára
Az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön
legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas vonóhálókat szál
lító, illetve ilyet használó halászhajókra a 39/2013/EU rendelet
IIC. mellékletének I. táblázatában megállapított azon napok
maximális száma, amelyeket a 2013. február 1-jétől 2014.
január 31-ig tartó időszakban az ICES VIIe körzetben tölthet
nek, évi 207 napra nő.
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3. 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. november 4-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 1095/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 4.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Sierra de Cádiz
(OEM)]
rendelet (3) alapján bejegyzett „Sierra de Cádiz” oltalom
alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás
módosításának jóváhagyására irányul.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
(3)

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minő
ségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 52. cikke (2) bekezdésére,

A szóban forgó módosítás nem tekinthető kisebb jelen
tőségűnek, ezért a Bizottság az 510/2006/EK rendelet
6. cikkének (2) bekezdése alapján a módosítás iránti
kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4).
A Bizottsághoz nem érkezett az említett rendelet 7. cikke
szerinti kifogás, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell
hagyni,

mivel:
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1)

(2)

Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és
felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról
szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendele
tet (2).
Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első
albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Spanyolország kérelmét, amely a 205/2005/EK bizottsági

1. cikk
Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó
termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
módosítása jóváhagyásra kerül.
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. november 4-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3) HL L 33., 2005.2.5., 6. o.
(4) HL C 376., 2012.12.6., 8. o.
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MELLÉKLET
A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:
1.5. osztály: Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)
SPANYOLORSZÁG
Sierra de Cádiz (OEM)

L 294/33
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A BIZOTTSÁG 1096/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 4.)
egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való
bejegyzéséről [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (OFJ)]
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minő
ségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 52. cikke (2) bekezdésére,

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet
51. cikke szerinti kifogás, ezért a „Poulet des Cévennes” /
„Chapon des Cévennes” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre
kerül.

mivel:
(1)

(2)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a)
pontjával összhangban a Bizottság az Európai Unió Hiva
talos Lapjában közzétette Franciaország kérelmét (2) a
„Poulet des Cévennes” / „Chapon des Cévennes” elnevezés
bejegyzésére.

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. november 4-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 33., 2013.2.5., 10. o.
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MELLÉKLET
A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:
1.1. osztály: Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)
FRANCIAORSZÁG
Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (OFJ)
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A BIZOTTSÁG 1097/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 4.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Lentilles vertes
du Berry (OFJ)]
rendelet (3) alapján bejegyzett „Lentilles vertes du Berry”
oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékle
írás módosításának jóváhagyására irányul.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
(3)

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minő
ségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 52. cikke (2) bekezdésére,

A szóban forgó módosítás nem tekinthető kisebb jelen
tőségűnek, ezért a Bizottság az 510/2006/EK rendelet
6. cikkének (2) bekezdése alapján a módosítás iránti
kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4).
A Bizottsághoz nem érkezett az említett rendelet 7. cikke
szerinti kifogás, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell
hagyni,

mivel:
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1)

(2)

Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és
felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról
szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendele
tet (2).
Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első
albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Franciaország kérelmét, amely az 1576/98/EK bizottsági

1. cikk
Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó
termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
módosítása jóváhagyásra kerül.
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. november 4-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3) HL L 206., 1998.7.23., 15. o.
(4) HL C 387., 2012.12.15., 16. o.
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MELLÉKLET
A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:
1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva
FRANCIAORSZÁG
Lentilles vertes du Berry (OFJ)

L 294/37

L 294/38
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A BIZOTTSÁG 1098/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 4.)
egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való
bejegyzéséről [Gâche vendéenne (OFJ)]
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minő
ségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 52. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a)
pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (2) Franciaország kérelmét a
„Gâche vendéenne” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet
51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Gâche vendéenne”
elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre
kerül.
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. november 4-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 68., 2013.3.8., 48. o.
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MELLÉKLET
Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletének I. pontjában felsorolt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek:
2.4. osztály: Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru
FRANCIAORSZÁG
Gâche vendéenne (OFJ)

L 294/39

L 294/40
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A BIZOTTSÁG 1099/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 5.)
a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (a menetrend szerinti
hajózás javítása)
továbbá nem érinti a más célú, többek között az állat-,
köz-, illetve növény-egészségügyi kockázatokhoz kapcso
lódó ellenőrzések alkalmazását.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 247. cikkére,

(6)

A menetrend szerinti hajójáratra vonatkozó engedély
kibocsátása előtt az engedélyező vámhatóságnak konzul
tálnia kell az adott járat által érintett másik tagállam
vámhatóságaival. Amennyiben az engedély kibocsátását
követően az engedély jogosultja (a továbbiakban: a jogo
sult) a későbbiekben a szolgáltatást más tagállamokra is
ki szeretné terjeszteni, további konzultációra van szükség
az érintett tagállamok vámhatóságaival. Ahhoz, hogy a
lehető legkisebb mértékben legyen szükség az engedély
kiadását követő további konzultációra, biztosítani kell,
hogy az engedélyt kérelmező hajózási társaságok a szol
gáltatás által ténylegesen érintett tagállamok felsorolása
mellett megjelölhessék azokat a tagállamokat is, amelyek
esetleg érintettek lehetnek, amelyekre vonatkozóan kije
lentik, hogy a jövőben szolgáltatás nyújtását tervezik.

(7)

2010 óta 45 nap áll rendelkezésre a más tagállamok
vámhatóságaival folytatott konzultációra. A tapasztalat
azonban azt mutatta, hogy ez az időszak szükségtelenül
hosszú és csökkenteni kell.

(8)

Az elektronikus információs és kommunikációs rendszer
alkalmazása miatt a 2454/93/EGK rendelet 42A. mellék
lete feleslegessé vált.

(9)

A jogosult kérésére felül kell vizsgálni az e rendelet
hatálybalépése előtt meglévő, menetrend szerinti hajójá
ratra vonatkozó engedélyeket, figyelembe véve azokat a
tagállamokat, amelyek esetleg érintettek lehetnek,
amelyekre vonatkozóan a jogosult kijelenti, hogy a
jövőben szolgáltatás nyújtását tervezi.

(10)

A adatok tárolására és a menetrend szerinti hajójáratra
kiadott engedélyek vonatkozásában más tagállamok
vámhatóságainak értesítésére jelenleg használt elektro
nikus információs és kommunikációs rendszer nem
azonos a 2454/93/EGK rendelet 14x. cikkében említett
rendszerrel. Az e rendszerre való hivatkozásokat helyes
bíteni kell.

(11)

Ezért a 2454/93/EGK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(12)

A más tagállamok vámhatóságaival folytatott konzultáció
céljából rendelkezésre álló időtartam módosulása és a
kérelemben megjelölhető tagállamok számának megválto
zása szükségessé teszi a menetrend szerinti hajójáratokra
vonatkozó elektronikus információs és kommunikációs
rendszer megváltoztatását és e rendelet megfelelő rendel
kezései alkalmazásának elhalasztását.

mivel:
(1)

(2)

A Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók
Bizottsága számára előterjesztett „A második egységes
piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta növekedésért”
című közlemény (2) 2. kulcsintézkedése felszólít a tengeri
szállítás valóban egységes piacának azáltal történő
megteremtésére, hogy az uniós tengeri kikötők között
szállított uniós áruknak a továbbiakban nem kell
megfelelniük a tengerentúli kikötőkből érkező árukra
vonatkozó adminisztratív és vámelőírásoknak.
E célból a Bizottság vállalta, hogy előterjeszti a „kék
övezet” elnevezésű, jogalkotási és nem jogalkotási kezde
ményezéseket is magában foglaló csomagot, amelynek
célja, hogy az EU-n belüli tengeri szállítást végző gazda
sági szereplők adminisztratív terhei a többi (légi, vasúti,
közúti) szállítási módot érintő terhek szintjével összevet
hető szintre csökkenjenek.

(3)

Ez a rendelet a „kék övezet” csomag részét képezi.

(4)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 313. cikke (2)
bekezdésének a) pontja szerint a 2913/92/EGK rendelet
37. cikkének megfelelően a Közösség vámterületére
behozott áru nem tekinthető közösségi árunak, kivéve,
ha megállapítást nyer, hogy az áru közösségi vámjogi
helyzetű.

(5)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 313. cikke (3) bekez
désének b) pontja előírja, hogy ha az árut engedélyezett
menetrend szerinti hajójárat igénybevételével a Közösség
vámterületén található kikötők között szállították, akkor
az árut közösségi árunak kell tekinteni, kivéve, ha
megállapítást nyert ennek ellenkezője. A menetrend
szerinti hajójáratok nem közösségi árukat is szállíthatnak,
feltéve, hogy azokat közösségi külső árutovábbítási
eljárás alá vonták. A menetrend szerinti hajójáratok
nem közösségi áruk szállítására való felhasználása

(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
(2) COM (2012) 573 final, 2012.10.3.
(3) A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végre
hajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253.,
1993.10.11., 1. o.).
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Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 313b. cikk a következőképpen módosul:
a) A szöveg a (2) bekezdés után a következő (2a) bekez
déssel egészül ki:
„(2a)
A Bizottság és a tagállamok vámhatóságai a
menetrend szerinti hajójáratokra vonatkozó elektronikus
információs és kommunikációs rendszer használatával
tárolják a következő információkat, illetve férnek hozzá
azokhoz:
a) a kérelmek adatai;
b) a menetrend szerinti hajójáratokra vonatkozó engedé
lyek és adott esetben azok módosítása vagy visszavo
nása;
c) az érintett kikötők neve és a járathoz rendelt hajók
neve;
d) minden egyéb lényeges információ.”,
b) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:
i. az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„A menetrend szerinti hajójárat engedélyezése iránti
kérelemben meg kell jelölni a járattal ténylegesen érin
tett tagállamokat és meg lehet jelölni azokat a tagálla
mokat, amelyek esetleg érintettek lehetnek, amelyekre
vonatkozóan a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a
jövőben szolgáltatás nyújtását tervezi. Azon tagállam
vámhatóságai, amelyekhez a kérelmet benyújtották (a
továbbiakban: az engedélyező vámhatóság), a (2a)
bekezdésben említett, menetrend szerinti hajójáratokra
vonatkozó elektronikus információs és kommuniká
ciós rendszeren keresztül értesítést küldenek a hajójá
rattal ténylegesen vagy esetleg érintett többi tagállam
vámhatóságainak (a továbbiakban: az érintett vámha
tóságok).”
ii. A második albekezdésben a „45” helyébe „15” lép;

L 294/41

iii. A második albekezdésben a „14x. cikk szerinti elekt
ronikus információs és kommunikációs rendszeren”
szövegrész helyébe a „menetrend szerinti hajójáratokra
vonatkozó, (2a) bekezdés szerinti elektronikus infor
mációs és kommunikációs rendszeren” szövegrész lép,
iv. A harmadik albekezdésben a „14x. cikkben említett
elektronikus információs és kommunikációs rend
szert” szövegrész helyébe a „menetrend szerinti hajó
járatokra vonatkozó, (2a) bekezdés szerinti elektro
nikus információs és kommunikációs rendszert”
szövegrész lép;
2. A 313c. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében a
„14x. cikkben említett elektronikus információs és kommu
nikációs rendszeren” szövegrész helyébe a „menetrend
szerinti hajójáratokra vonatkozó, a 313b. cikk (2a) bekezdése
szerinti elektronikus információs és kommunikációs rendsze
ren” szövegrész lép;
3. A 313d. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében a „14x.
cikkben említett elektronikus információs és kommunikációs
rendszerben” szövegrész helyébe a „menetrend szerinti hajó
járatokra vonatkozó, a 313b. cikk (2a) bekezdése szerinti
elektronikus információs és kommunikációs rendszerben”
szövegrész lép;
4. A 313f. cikk (2) bekezdésében a „14x. cikkben említett elekt
ronikus információs és kommunikációs rendszeren” szöveg
rész helyébe a „menetrend szerinti hajójáratokra vonatkozó,
a 313b. cikk (2a) bekezdése szerinti elektronikus információs
és kommunikációs rendszeren szövegrész lép.”;
5. A 42A. mellékletet el kell hagyni.
2. cikk
Az engedélyező vámhatóság a jogosult kérésére felülvizsgálja
azokat a menetrend szerinti hajójáratra vonatkozó engedélyeket,
amelyek e rendelet alkalmazásának a 3. cikk második bekezdé
sében meghatározott kezdő időpontjában már fennállnak, azon
tagállamok figyelembevétele érdekében, amelyek esetleg érin
tettek lehetnek, és amelyek tekintetében a jogosult nyilatkozik
arról, hogy a jövőben szolgáltatás nyújtását tervezi.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Az 1. cikk 1. b) pontjának i. és ii. alpontja 2014. március 1jétől alkalmazandó.

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

Kelt Brüsszelben, 2013. november 5-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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A BIZOTTSÁG 1100/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. november 5.)
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. november 5-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
MK
TR
ZZ

41,5
41,8
36,9
75,3
48,9

0707 00 05

AL
EG
MK
TR
ZZ

53,3
177,3
71,7
144,5
111,7

0709 93 10

AL
MA
TR
ZZ

50,7
88,1
127,3
88,7

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

TR
ZZ

67,6
67,6

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

72,1
54,2
63,2

0806 10 10

BR
PE
TR
ZZ

231,7
281,8
169,9
227,8

0808 10 80

BA
CL
NZ
US
ZA
ZZ

66,4
210,3
151,7
132,2
127,9
137,7

0808 30 90

CN
TR
ZZ

72,8
116,3
94,6

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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AJÁNLÁSOK
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA
(2013. november 4.)
a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt összetett takarmányokban előforduló T-2 és HT-2
toxinok tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/637/EU)
mely tényezők eredményezik a T-2 és a HT-2 toxinnak a
gabonafélékben és a gabonatermékekben való viszonylag
nagy arányú jelenlétét, valamint ezt hogyan befolyásolja a
takarmányok és az élelmiszerek feldolgozása. A
2013/165/EU bizottsági ajánlás (2) ezért javasolta a szük
séges vizsgálatok elvégzését.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 292. cikkére,
mivel:
(1)

A T-2 és a HT-2 toxin különböző Fusarium fajok által
előállított mikotoxinok. A T-2 toxin az anyagcsere
során rövid idő alatt nagyszámú metabolittá alakul,
amelyek közül a HT-2 toxin az egyik legfontosabb.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) keretei
között működő Contam Panel (az élelmiszerláncba beke
rülő szennyező anyagok tudományos testülete) a
Bizottság felkérésére szakvéleményt fogadott el (1) a
T-2 és a HT-2 toxin élelmiszerekben és takarmányokban
való jelenléte okozta állat- és közegészségügyi kockáza
tokról.

(3)

(4)

Az állat-egészségügyi kockázatok tekintetében a Contam
Panel azt állapította meg, hogy a kérődzők, a nyulak és a
halak esetében a T-2 és a HT-2 toxinnak való kitettség
jelenlegi becsült értékei valószínűleg nem vetnek fel állategészségügyi aggályt. A sertések, a baromfik, a lovak és a
kutyák esetében a T-2 és a HT-2 toxinnak való kitettség
becsült értékei esetében a káros egészségi hatások kocká
zata alacsony. A macskák azonban a legérzékenyebb
állatfajok közé tartoznak. A kevés adat és a már alacsony
dózisok mellett is jelentkező súlyos káros egészségi
hatások miatt nem állapítható meg a NOAEL (megfigyel
hető káros hatást nem okozó szint) és a LOAEL (meg
figyelhető káros hatást okozó legkisebb szint) értéke.
A szakvélemény következtetéseit figyelembe véve vizs
gálatokat kell végezni annak felderítése érdekében, hogy

(1) Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal
foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Scientific Opinion on
risks for animal and public health related to the presence of T-2 and
HT-2 toxin in food and feed („Tudományos szakvélemény a T-2 és a
HT-2 toxin élelmiszerekben és takarmányokban való jelenléte miatti
állat- és közegészségügyi kockázatokról”), EFSA Journal 2011.;
9(12):2481. [187 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Lásd: www.
efsa.europa.eu/efsajournal

(5)

A T-2 és a HT-2 toxin macskákra gyakorolt káros hatá
sára figyelemmel szükséges ezenfelül megállapítani a
macskáknak szánt takarmányokban előforduló T-2 és
HT-2 toxinra vonatkozó irányértéket, amely alapján
megítélhető, hogy egy macskaeledel megfelelő-e a
T-2 és HT-2 toxinok jelenléte szempontjából. A
2006/576/EK bizottsági ajánlást (3) ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

A 2006/576/EK ajánlás melléklete a Fumonizin B1 + B2-re
vonatkozó bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Mikotoxin

T-2 + HT-2 toxin

Takarmányozásra szánt
termék

Irányérték mg/kg-ban
(ppm), 12 %-os
nedvességtartalmú
takarmányra
vonatkozóan

Macskáknak
szánt
összetett takarmányok

0,05”

Kelt Brüsszelben, 2013. november 4-én.
a Bizottság részéről
Tonio BORG

a Bizottság tagja

(2) A Bizottság 2013. március 27-i ajánlása a T-2 és a HT-2 toxin
gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről (HL L 91.,
2013.4.3., 12. o.).
(3) A Bizottság 2006. augusztus 17-i ajánlása a deoxinivalenol, a zeara
lenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati takar
mányozásra szánt termékekben való előfordulásáról (HL L 229.,
2006.8.23., 7. o.).

Az EUR-Lex (http://new.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.
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