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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 1003/2014/EU RENDELETE
(2014. szeptember 18.)
a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékle
tének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letre (1) és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone – amely Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisot
hiazolinone 3:1 arányú elegye – magnézium-kloriddal és magnézium-nitráttal alkotott keveréke tartósítószerként
jelenleg legfeljebb 0,0015 %-os koncentrációban valamennyi kozmetikai termékben megengedett.

(2)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) 2009. december 8-án véleményt (2) fogadott
el a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keverékének biztonságáról.

(3)

Az FBTB arra a következtetésre jutott, hogy bőrszenzibilizáló képességétől eltekintve, a Methylchloroisothiazoli
none (és) Methylisothiazolinone 3: 1 arányú keveréke tartósítószerként, legfeljebb 0,0015 %-os koncentrációban,
leöblítendő termékekben nem jelent kockázatot a fogyasztók egészségére. Az FBTB kiemelte, hogy az indukció és
a reakció sokkal kisebb valószínűséggel alakul ki leöblítendő termékek esetében, mint ugyanolyan koncentrációjú,
leöblítésre nem kerülő termékek esetében.

(4)

A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága (KNÉTTB),
amelyet később a 2004/210/EK bizottsági határozat (3) értelmében a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága
(FCTB), majd a 2008/721/EK bizottsági határozat (4) értelmében a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudomá
nyos bizottsága (FBTB) váltott fel, 2003. június 24–25-i véleményében (5) foglalkozott a szóban forgó keverék
stabilizátorainak kérdésével. A Bizottság kijelentette: figyelembe véve, hogy a hatóanyagok és azok aránya válto
zatlan marad a jelenleg forgalmazott kozmetikai termékekben, és a stabilizáló rendszer koncentrációja elhanya
golható a kozmetikai késztermékekben, a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keverékében

(1) HL L 342., 2009.12.22., 59. o.
(2) SCCS/1238/09.
(3) A Bizottság 2004. március 3-i 2004/210/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos
bizottságok létrehozásáról (HL L 66., 2004.3.4., 45. o.).
(4) A Bizottság 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK bizottsági határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén
a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 241.,
2008.9.10., 21. o.).
(5) SCCNFP/0670/03, végleges.
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stabilizátor szerepét betöltő magnézium-klorid és magnézium-nitrát felváltása réz-szulfáttal vagy bármely más
engedélyezett kozmetikai összetevővel nem változtatja meg az adott keverék toxikológiai profilját. A Bizottságnak
az „engedélyezett” szó értelmének tisztázására irányuló kérésére válaszul a bizottság 2004. december 7-i vélemé
nyében (1) kifejtette, hogy az „engedélyezett kozmetikai összetevő” kifejezést úgy kell értelmezni, mint „olyan
összetevőt, amelynek a kozmetikai termékekben való felhasználása a kozmetikai termékekről szóló irányelv (2)
értelmében megengedett vagy nem tiltott, azzal a feltétellel, hogy az összetevőknek az irányelv III–VII. mellékle
tében (3) felsorolt osztályaiba tartozó anyagok csak abban az esetben alkalmazhatók, ha szerepelnek a megfelelő
mellékletben.” Ezen túlmenően az FBTB 2009. december 8-i véleményének következtetése magának a keveréknek
a biztonságát értékeli, és nem utal arra, hogy figyelembe venné a stabilizátorokat.
(5)

Az FBTB fent említett véleményeinek tükrében a Bizottság úgy véli, hogy az emberi egészségre jelentett lehetséges
veszély elkerülése érdekében a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keverékének alkalmazását
az FBTB ajánlása szerint korlátozni kell, és kémiai nevéből el kell hagyni a magnézium-klorid és magnézium-nitrát
stabilizátorokra való hivatkozást.

(6)

Egyértelművé kell tenni, hogy ugyanabban a termékben nem alkalmazható egyszerre a Methylchloroisothiazoli
none (és) Methylisothiazolinone keveréke, valamint a Methylisothiazolinone önmagában, mivel ezzel megváltozna
a keverék engedélyezett 3:1 aránya (4).

(7)

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

(8)

A fent említett korlátozások alkalmazását el kell halasztani, hogy az ágazat elvégezhesse a termék összetételének
szükséges kiigazításait. A vállalkozások számára ezért e rendelet hatályba lépésétől számítva kilenc hónapot kell
biztosítani a megfelelő termékek piaci bevezetése és tizennyolc hónapot a nem megfelelő termékek piacról való
kivonása céljából.

(9)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk
2015. július 16-tól kizárólag az e rendelettel módosított 1223/2009/EK rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai
termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban.
2016. április 16-tól kizárólag az e rendelettel módosított 1223/2009/EK rendelet követelményeinek megfelelő kozme
tikai termékek hozhatók forgalomba az Európai Unióban.
(1) SCCP/0849/04.
(2) A Tanács 1976. július 27-i 76/768/EGK irányelve a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262.,
1976.9.27., 169. o.).
(3) A Bizottság feltevése szerint az FCTB a színezék, tartósítószer vagy UV-szűrő szerepét betöltő anyagokra kívánt hivatkozni, amelyeket a
76/768/EGK irányelv IV., VI. és VII. mellékletébe való felvételükkel kifejezetten engedélyezni kell. Ezért a »III–VII. melléklet« helyett ezt a
három mellékletet kellett volna említeni.
4
( ) Ez összhangban áll az FBTB Methylisothiazolinone-ról szóló 2013. december 12-i véleményével (SCCS/1521/13), amely egyértelműen
kimondja, hogy a Methylisothiazolinone-t nem lehet adalékként használni olyan kozmetikai termékben, amely már tartalmazza a
Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keverékét.
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3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2015. július 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET

A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet V. mellékletének 39. és 57. bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:
Az anyag azonosítása

Feltételek

Kémiai név/INN

Az összetevők
glosszáriumában szereplő
közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék
típusa,
testrészek

Legnagyobb koncentráció a
felhasználásra kész
készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és
figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„39

Az 5-klór-2-metil-izo
tiazol-3(2H)-on és a
2-metil-izotiazol-3(2H)on keveréke

Methylchloroisothiazoli
none (és) Methylisothiazoli
none (1)

26172-55-4,
2682-20-4,
55965-84-9

247-500-7,
220-239-6

57

„2-metil-2H-izotiazol-3on

Methylisothiazolinone (2)

2682-20-4

220-239-6

Leöblítendő
termékek

HU

Hivatko
zási szám

0,0015 % (az 5-klór-2metil-izotiazol-3(2H)-on
és a 2-metil-izotiazol-3
(2H)-on 3:1 arányú keve
réke)”

(1) A Methylisothiazolinone-ra az 57. bejegyzés is vonatkozik. A két bejegyzés kizárja egymást: ugyanabban a termékben nem alkalmazható egyszerre a Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone
keveréke, valamint a Methylisothiazolinone önmagában.
(2) A Methylisothiazolinone-ra – a Methylchloroisothiazolinone-nal alkotott keverékben – a 39. bejegyzés is vonatkozik. A két bejegyzés kizárja egymást: ugyanabban a termékben nem alkalmazható egyszerre a
Methylchloroisothiazolinone (és) Methylisothiazolinone keveréke, valamint a Methylisothiazolinone önmagában.
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A BIZOTTSÁG 1004/2014/EU RENDELETE
(2014. szeptember 18.)
a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékle
tének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letre (1) és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A parabének tartósítószerek, melyek szabályozása a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet
V. mellékletének 12. bejegyzésében található a 4-hidroxi-benzoe sav és sói és észterei elnevezés alatt, és megenge
dett legnagyobb koncentrációjuk egyszerű észter esetében 0,4 %, észterkeverékek esetében pedig 0,8 %.

(2)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB), melyet a 2008/721/EK bizottsági határo
zat (2) hozott létre, 2010 decemberében véleményt (3) fogadott el a parabénekről. Ezt a véleményt 2011 októbe
rében egy értelmezés (4) követte, válaszul Dánia egyoldalú döntésére, miszerint lehetséges endokrin hatásuk miatt
megtiltja a propylparaben és a butylparaben, valamint izoformáik és sóik alkalmazását a három éven aluli gyer
mekeknek szánt kozmetikai termékekben, összhangban a 76/768/EGK tanácsi irányelv (5) 12. cikkével. A 2010-es
és a 2011-es következtetéseket az FBTB megerősítette egy 2013. májusi további véleményben (6), amelyet a
Bizottság egy, a propylparaben reprodukciós toxicitásáról szóló új tanulmány fényében kért.

(3)

Az összes hosszú láncú parabénről szóló, fent említett véleményekben az FBTB megerősítette, hogy a methylpa
raben és az ethylparaben használata a jóváhagyott maximális koncentráció mellett biztonságos.

(4)

Az isopropylparabent, az isobutylparabent, a phenylparabent, a benzylparabent és a pentylparabent a
358/2014/EU bizottsági rendelet (7) betiltotta.

(5)

Az FBTB arra a következtetésre jutott, hogy a butylparaben és a propylparaben tartósítószerként való felhaszná
lása a kozmetikai késztermékekben a fogyasztókra nézve biztonságos, ha egyedi koncentrációik összege nem
haladja meg a 0,19 %-ot (észterek formájában).

(6)

Az általános kozmetikai termékeket illetően – kivéve a pelenkával fedett bőrfelületen alkalmazott termékeket – az
FBTB azon a véleményen volt, hogy a butylparabent és a propylparabent tartalmazó termékek egyik korcsoportba
tartozó gyermekek egészségét sem veszélyeztetik, mivel a biztonsági határ a toxicitás és az expozíció tekintetében
egyaránt igen óvatos feltételezéseken alapul.

(7)

Az FBTB azonban fenntartotta azt a véleményét, hogy a hat hónapnál fiatalabb gyermekek pelenkával fedett
bőrfelületén való alkalmazásra szánt, leöblítésre nem kerülő kozmetikai termékekben előforduló butylparaben és
propylparaben esetében az ilyen gyermekek éretlen metabolizmusára és a pelenkával fedett területen előforduló
bőrsérülésekre tekintettel nem zárható ki a kockázat. Az expozíció legrosszabb esetét feltételezve felmerülhetnek
biztonsági aggályok.

(8)

A 4-hidroxi-benzoesav és sóinak (calcium paraben, sodium paraben, potassium paraben) biztonságával kapcso
latban nem merültek fel aggályok.

(9)

A Bizottság úgy véli, hogy a butylparaben és a propylparaben jelen feltételek mellett történő tartós alkalmazása
kockázatot jelenthet az emberi egészségre. A Bizottság ezért úgy véli, hogy ezen anyagok felhasználásának feltéte
leit össze kell hangolni az FBTB ajánlásaival.

(1) HL L 342., 2009.12.22., 59. o.
(2) A Bizottság 2008. szeptember 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudo
mányos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 241.,
2008.9.10., 21. o.).
(3) SCCS/1348/10, felülvizsgált változat, 2011. március 22.
(4) SCCS/1446/11.
(5) A Tanács 1976. július 27-i 76/768/EGK irányelve a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262.,
1976.9.27., 169. o.).
(6) SCCS/1514/13.
(7) A Bizottság 2014. április 9-i 358/2014/EU rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi ren
delet II. és V. mellékletének módosításáról (HL L 107., 2014.4.10., 5. o.).
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(10)

Az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletének jelenlegi 12. bejegyzésével való összhang érdekében a 12a. bejegy
zésben felsorolt anyagok esetében az azok észtereire vonatkozó 0,19 %-os ajánlott legnagyobb koncentrációt a
szóban forgó anyagok savegyenértékére vonatkozó 0,14 %-ra kell módosítani. Emellett a butylparaben és a
propylparaben nátrium- és káliumsóira is ugyanazokat a felhasználási feltételeket kell alkalmazni, mint a butylpa
rabenre és a propylparabenre, tekintettel arra, hogy az FBTB egyik korábbi véleményében sem számolt be arról,
hogy a sók (kémiai vagy toxicitási szempontból) másképp viselkednének, mint az észterek.

(11)

Az FBTB ellenkező értelmű értesítése hiányában az 1223/2009/EK rendelet V. mellékletének 12. bejegyzésében a
kozmetikai termékekben található összes parabénre vonatkozóan eddig meghatározott 0,8 %-os megengedett
legnagyobb koncentrációt fenn kell tartani.

(12)

Tekintettel a hat hónapnál fiatalabb gyermekek pelenkával fedett bőrfelületén való alkalmazásra szánt, leöblítésre
nem kerülő kozmetikai termékekben előforduló parabének használatával összefüggésben az FBTB által felvetett
aggályokra, és azzal összefüggő gyakorlati okokból, hogy a csecsemőknek szánt termékeket általában mint három
évesnél fiatalabb gyermekek részére készült termékeket hozzák forgalomba, a butylparaben és a propylparaben
három évesnél fiatalabb gyermekek pelenkával fedett bőrfelületén való alkalmazásra szánt, leöblítésre nem kerülő
kozmetikai termékekben való használatát be kell tiltani.

(13)

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

(14)

A fent említett korlátozások alkalmazását el kell halasztani, hogy az ágazat elvégezhesse a termék összetételének
szükséges kiigazításait. A vállalkozások számára ezért e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapot kell
biztosítani a megfelelő termékek forgalomba helyezése és tizenkét hónapot a nem megfelelő termékek forga
lomból kivonása céljából.

(15)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának vélemé
nyével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
2015. április 16-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek hozhatók forgalomba az
Európai Unióban.
2015. október 16-tól kizárólag az e rendelet követelményeinek megfelelő kozmetikai termékek forgalmazhatók az
Európai Unióban.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
A rendelet 2015. április 16-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2014.9.26.

MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:
1. A 12. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Hivatko
zási szám
a

„12

Feltételek

Kémiai név/INN

Az összetevők
glosszáriumában szereplő
közhasználatú név

CAS-szám

b

c

d

EC-szám

A termék
típusa,
testrészek

Legnagyobb koncentráció a
felhasználásra kész
készítményben

Egyéb

Az alkalmazási
feltételek és
figyelmeztetések
szövege

e

f

g

h

i

4-Hydroxybenzoic acid

99-96-7

202-804-9

methylparaben

99-76-3

202-785-7

potassium ethylparaben

36457-19-9

253-048-1

potassium paraben

16782-08-4

240-830-2

sodium methylparaben

5026-62-0

225-714-1

sodium ethylparaben

35285-68-8

252-487-6

ethylparaben

120-47-8

204-399-4

sodium paraben

114-63-6

204-051-1

potassium methylparaben

26112-07-2

247-464-2

calcium paraben

69959-44-0

274-235-4

0,4 % (sav formájában)
egyszerű észter esetében
0,8 % (sav formájában)
észterkeverékek esetében”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

4-hidroxibenzoesav és a
metil- és az etilészterei, valamint
azok sói

HU

Az anyag azonosítása

L 282/7

Az anyag azonosítása

a

„12a

Feltételek

Kémiai név/INN

Az összetevők
glosszáriumában szereplő
közhasználatú név

CAS-szám

b

c

d

Butil-4-hidroxibenzoát és sói
Propil-4-hidroxibenzoát és sói

Legnagyobb koncentráció a
felhasználásra kész
készítményben

Egyéb

Az alkalmazási
feltételek és
figyelmeztetések
szövege

e

f

g

h

i

Nem használható
három évnél fiata
labb gyermekek
pelenkával fedett
bőrfelületén való
alkalmazásra szánt,
leöblítésre nem
kerülő termék
ekben.

A három évnél fiata
labb gyermekek
pelenkával fedett
bőrfelületén való
alkalmazásra szánt,
leöblítésre nem
kerülő termékek
esetében:

Butylparaben

94-26-8

202-318-7

propylparaben

94-13-3

202-307-7

sodium propylparaben

35285-69-9

252-488-1

sodium butylparaben

36457-20-2

253-049-7

potassium butylparaben

38566-94-8

254-009-1

potassium propylparaben

84930-16-5

284-597-5

0,14 % (sav formájában)
az egyedi koncentrációk
összege esetében
0,8 % (sav formájában) a
12. és 12a. bejegyzésben
említett anyagok keve
rékei esetében, ameny
nyiben a butylparaben és
a propylparaben, valamint
sóik egyedi koncentráció
inak összege nem halad
hatja meg a 0,14 %-ot.

»Ne használja a
pelenkával fedett
bőrfelületen«.”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EC-szám

A termék
típusa,
testrészek

HU

Hivatko
zási szám

L 282/8

2. A táblázat a következő 12a. bejegyzéssel egészül ki:

2014.9.26.

2014.9.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/9

A BIZOTTSÁG 1005/2014/EU RENDELETE
(2014. szeptember 23.)
az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1 övezet grönlandi vizein folytatott, jegestengeri pókokra irányuló halászat tilalmáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló,
2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közle
kedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány
tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A kvóta kimerítése
Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a
mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.
2. cikk
Tilalmak
Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a
mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen
időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni
és kirakodni.
3. cikk
Hatálybalépés
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. szeptember 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató

(1) HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
(2) A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, vala
mint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározá
sáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).

L 282/10

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
MELLÉKLET

Szám

33/TQ43

Tagállam

Írország

Állomány

PCR/N1GRN

Faj

Jeges-tengeri pókok (Chionoecetes spp.)

Övezet

A NAFO 1 övezet grönlandi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.8.28.

2014.9.26.

2014.9.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/11

A BIZOTTSÁG 1006/2014/EU RENDELETE
(2014. szeptember 23.)
az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet
uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló,
2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1262/2012/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közle
kedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány
tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A kvóta kimerítése
Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a
mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.
2. cikk
Tilalmak
Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a
mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen
időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni
és kirakodni.
3. cikk
Hatálybalépés
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, 2014. szeptember 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató

(1) HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
(2) A Tanács 2012. december 20-i 1262/2012/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati
lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 356., 2012.12.22., 22. o.).

L 282/12

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014.9.26.

MELLÉKLET

Szám

34/DSS

Tagállam

Írország

Állomány

ALF/3X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejűhalak (Beryx spp.)

Övezet

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.8.28.

2014.9.26.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/13

A BIZOTTSÁG 1007/2014/EU RENDELETE
(2014. szeptember 23.)
az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein, valamint az Vb és
VI övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló,
2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közle
kedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány
tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A kvóta kimerítése
Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a
mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.
2. cikk
Tilalmak
Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a
mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen
időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni
és kirakodni.
3. cikk
Hatálybalépés
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, 2014. szeptember 23-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató

(1) HL L 343., 2009.12.22., 1. o.
(2) A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, vala
mint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározá
sáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).

L 282/14

HU
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MELLÉKLET

Szám

32/TQ43

Tagállam

Írország

Állomány

GHL/2A-C46

Faj

Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

Övezet

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.8.28.

2014.9.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 282/15

A BIZOTTSÁG 1008/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. szeptember 24.)
az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbu
minra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,
tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabá
lyokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április
16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,
mivel:
(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra
vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, valamint megállapította
az ezen ágazatokon belül irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának
alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy az irányadó árakat bizonyos
termékek behozatala vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani
kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását
követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) HL L 150., 2014.5.20., 1. o.
(3) A Bizottság 1995. június 28-i 1484/95/EK rendelete a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a ovalbuminra vonatkozó kiegészítő
importvámrendszer végrehajtására és az irányadó árak meghatározásáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).

L 282/16
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HU

2014.9.26.

MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET

Irányadó ár
(EUR/100 kg)

A 3. cikkben emlí
tett biztosíték
(EUR/100 kg)

Származási
hely (1)

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke,
fagyasztva

125,5

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke,
fagyasztva

136,4
145,4

0
0

AR
BR

0207 14 10

Gallus domesticus fajhoz tartozó szár
nyasok
darabolva,
csont
nélkül,
fagyasztva

303,3
227,6
329,1
268,5

0
22
0
9

AR
BR
CL
TH

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

196,0

5

BR

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

146,4
138,5

0
1

AR
BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

350,2
351,5

0
0

BR
CL

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szár
nyasokból készült termékek főzés nélkül

293,6

0

BR

KN-kód

Árumegnevezés

0207 12 10

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”

2014.9.26.
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L 282/17

A BIZOTTSÁG 1009/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. szeptember 25.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalány
értékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonat
kozó 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 feldolgo
zottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizott
sági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehaj
tási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat
a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével 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 kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-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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Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód ( )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

53,3

TR

83,3

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30
0809 40 05

1

XS

79,6

ZZ

72,1

MK

34,9

TR

102,3

ZZ

68,6

TR

107,9

ZZ

107,9

AR

149,3

CL

150,2

IL

114,0

TR

125,0

UY

109,8

ZA

140,9

ZZ

131,5

BR

166,0

MK

34,4

TR

118,6

ZZ

106,3

BR

52,5

CL

117,7

NZ

133,5

US

135,4

ZA

157,3

ZZ

119,3

AR

218,6

CN

105,0

TR

120,5

ZZ

148,0

TR

121,6

ZZ

121,6

MK

9,0

ZZ

9,0

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 1010/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. szeptember 25.)
az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2014. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontin
gensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikkére,
mivel:
(1)

Az 1273/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a rizs és a törmelék rizs behozatalára az említett végrehajtási
rendelet I. mellékletének megfelelően származási országonként elosztva és alidőszakokra bontva vámkontingen
seket nyitott meg, és rendelkezett e vámkontingensek kezelésének módjáról.

(2)

A szeptember hónap a negyedik alidőszak az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének
a) pontjában előírt kontingens esetében, a harmadik alidőszak az ugyanezen végrehajtási rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének d) pontjában előírt kontingens esetében, és az első alidőszak az ugyanezen végrehajtási rendelet
1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában előírt kontingens esetében.

(3)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a
09.4112 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 és 09.4168 tételszámú vámkontingensek esetében az említett végrehaj
tási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2014 szeptemberének első tíz munkanapján benyújtott
kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az érintett kontingensek
tekintetében igényelt mennyiségre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdé
sének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek
milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett értesítések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 és 09.4116
tételszámú vámkontingensek esetében az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban 2014 szeptemberének első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyi
ségre vonatkoznak.

(5)

A 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 és 09.4130 tételszámú kontingensek keretében a szeptemberi alidőszakra
rendelkezésre álló fel nem használt mennyiséget az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének megfelelően
hozzá kell adni a 09.4138 tételszámú kontingens keretében a következő alidőszakban rendelkezésre álló mennyi
séghez.

(6)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkének első albekezdésével összhangban meg kell határozni a
09.4138 és 09.4168 tételszámú kontingensek keretében a következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló
összmennyiséget is.

(7)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek
indokolt a kihirdetését követően azonnal hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
1.
A 09.4112 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 és 09.4168 tételszámú, az 1273/2011/EU végrehajtási rendeletben
említett kontingensekhez kapcsolódó, 2014 szeptemberének első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyúj
tott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatónak az
igényelt mennyiségre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatók ki.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) A Bizottság 2011. december 7-i 1273/2011/EU végrehajtási rendelete a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontin
gensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 325., 2011.12.8., 6. o.).
(3) A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behoza
tali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).
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2.
A 09.4138 és 09.4168 tételszámú – az 1273/2011/EU végrehajtási rendeletben említett – kontingensek keretében
a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiséget e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

2014.9.26.
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MELLÉKLET

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet alkalmazásában a 2014. szeptemberi alidőszakra engedélye
zett és a soron következő alidőszakra kiosztandó mennyiségek
a) Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet
1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Tételszám

A 2014. szeptemberi
alidőszakra megállapított
elosztási együttható

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

— (1)

Thaiföld

09.4128

— (1)

Ausztrália

09.4129

— (1)

Egyéb származás

09.4130

— (2)

Minden ország

09.4138

A 2014. októberi alidőszakra
rendelkezésre álló
összmennyiség (kg)

12 464 195

(1) A kérelmek a rendelkezésre állóknál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségekre vonatkoznak, ezért vala
mennyi kérelem elfogadható.
(2) Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.

b) Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet
1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt vámkontingens:
Származás

Tételszám

A 2014. szeptemberi alidőszakra megállapított elosztási együttható

Thaiföld

09.4112

25 %

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

— (1)

India

09.4117

5,558945 %

Pakisztán

09.4118

5,923367 %

Egyéb származás

09.4119

38,907271 %

Minden ország

09.4166

— (2)

(1) A kérelmek a rendelkezésre állóknál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségekre vonatkoznak, ezért vala
mennyi kérelem elfogadható.
(2) Erre az alidőszakra nincs rendelkezésre álló mennyiség.

c) Az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke
(1) bekezdésének e) pontjában előírt vámkontingens:

Származás

Minden ország

Tételszám

A 2014. szeptemberi
alidőszakra megállapított
elosztási együttható

A 2014. októberi alidőszakra
rendelkezésre álló
összmennyiség (kg)

09.4168

0,972741 %

0
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HATÁROZATOK
A TANÁCS 2014/673/KKBP HATÁROZATA
(2014. szeptember 25.)
az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának módosításáról és
meghosszabbításáról szóló 2013/527/KKBP határozat módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2011. december 8-án elfogadta a 2011/819/KKBP határozatot (1), amely Alexander RONDOS-t nevezte
ki az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjévé (EUKK).

(2)

A Tanács 2013. október 24-én elfogadta az Európai Unió Afrika szarváért felelős EUKK megbízatásának módosí
tásáról és 2014. október 31-ig történő meghosszabbításáról szóló 2013/527/KKBP határozatot (2).

(3)

Az EUKK megbízatását további négy hónapos időtartamra meg kell hosszabbítani.

(4)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső
fellépésének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítását.

(5)

A 2013/527/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2013/527/KKBP határozat a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
1.
„A Tanács 2015. február 28-ig meghosszabbítja az Alexander RONDOS-nak, mint az Afrika szarváért felelős
EUKK-nak adott megbízatást. A Tanács a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése, valamint az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) javaslata alapján dönthet úgy, hogy az EUKK megbízatása
korábban megszüntetésre kerüljön.”
2. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
1.
„Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2013. novem
ber 1-jétől 2014. október 31-ig terjedő időszakra 2 720 000 EUR.
Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2014. november 1-jétől
2015. február 28-ig terjedő időszakra 890 000 EUR.”
(1) A Tanács 2011. december 8-i 2011/819/KKBP határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjének kinevezé
séről (HL L 327., 2011.12.9., 62. o.).
(2) A Tanács 2013. október 24-i 2013/527/KKBP határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatá
sának módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 284., 2013.10.26., 23. o.).
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3. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„13. cikk
Felülvizsgálat
E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak a régióban történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendsze
resen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2014. április végén az elért eredményekről szóló jelentést, 2014. november végén
pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. GUIDI
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A TANÁCS 2014/674/KKBP HATÁROZATA
(2014. szeptember 25.)
a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió
tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló 2010/565/KKBP határozat módo
sításáról és meghosszabbításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikke (4) bekezdésére, valamint
43. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2010. szeptember 21-én elfogadta a 2010/565/KKBP határozatot (1), amelyet legutóbb a
2013/468/KKBP határozattal (2) módosított. A 2010/565/KKBP határozat 2014. szeptember 30-án hatályát
veszti.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reform
jával kapcsolatos jövőbeli uniós kötelezettségvállalás keretei között 2014. június 18-án jóváhagyta az EUSEC RD
Congo átmeneti szakaszának módozatait, amelyek magukban foglalják az EUSEC RD Congo kilenc hónapra,
2015. június 30-ig történő meghosszabbítását is annak érdekében, hogy az – a feladatainak átadása céljából –
végrehajthassa a végső átmeneti szakaszt.

(3)

Az EUSEC RD Congo végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat, és veszélyeztetheti az Unió
külső tevékenységének a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2010/565/KKBP határozat a következőképpen módosul:
1. a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„2. cikk
Megbízatás
A misszió célja, hogy a nemzetközi közösség más szereplőivel, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével és a
MONUSCO-val szoros együttműködésben és összehangoltan, valamint az 1. cikkben meghatározott célkitűzések
megvalósítása érdekében konkrét támogatást nyújtson a biztonsági ágazat reformja területén, a FARDC reformját
célzó tervben a kongói hatóságok által elfogadott iránymutatásokon alapuló tevékenységek és projektek rövid és
középtávú végrehajtását lehetővé tevő feltételek megteremtése révén, ideértve az alábbiakat:
a) a stratégiai támogatás fenntartása mellett az emberi jogok tiszteletben tartásával (többek között a szexuális
erőszakkal) kapcsolatban tapasztalt büntetlenség elleni küzdelemhez fűződő tevékenységek horizontális érvényesí
tése;
b) a közigazgatás megszilárdításával, valamint az emberierőforrás-menedzsment rendszerének létrehozásával kapcso
latos – a folyamat autonómiájának fokozására irányuló, folyamatban lévő munkán alapuló – támogatás fenntar
tása;
c) a FARDC működési kapacitásának javítása a katonai hatóságokkal a katonai oktatási rendszer fenntarthatóságának
elérése érdekében – a tisztek és altisztek iskoláira összpontosítva – folytatott együttműködés révén.”;
2. a 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)

Az EUSEC RD Congo felépítését a tervezési dokumentumok határozzák meg.”;

(1) A Tanács 2010. szeptember 21-i 2010/565/KKBP határozata a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja kere
tében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) (HL L 248., 2010.9.22., 59. o.).
(2) A Tanács 2013. szeptember 23-i 2013/468/KKBP határozata a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja kere
tében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló 2010/565/KKBP határozat módosításáról és
meghosszabbításáról (HL L 252., 2013.9.24., 29. o.).
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3. az 5. cikk (4) bekezdését el kell hagyni;
4. a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„9. cikk
Pénzügyi rendelkezések
(1) A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2010. október 1-jétől 2011. szep
tember 30-ig terjedő időszakra 12 600 000 EUR.
A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2011. október 1-jétől 2012. szeptember 30-ig
terjedő időszakra 13 600 000 EUR.
A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig
terjedő időszakra 11 000 000 EUR.
A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2013. október 1-jétől 2014. szeptember 30-ig
terjedő időszakra 8 455 000 EUR.
A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2014. október 1-jétől 2015. június 30-ig
terjedő időszakra 4 600 000 EUR.
(2) Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően
kell kezelni. Természetes és jogi személyek korlátozás nélkül részt vehetnek az EUSEC RD Congo keretében kiírt
közbeszerzési pályázatokon. Ezenkívül az EUSEC RD Congo keretében vásárolt áruk esetében nem kell alkalmazni az
áruk származására vonatkozó szabályt. A misszió – a Bizottság jóváhagyásától függően – technikai megállapodásokat
köthet uniós tagállamokkal, a fogadó állammal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a
felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUSEC RD Congo számára való beszerzését illetően.
(3) Az EUSEC RD Congo felel a misszió költségvetésének végrehajtásáért. Az EUSEC RD Congo e célból megálla
podást ír alá a Bizottsággal.
(4) Az EUSEC RD Congo és annak személyi állománya jogállására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, az
EUSEC RD Congo felel a megbízatásának végrehajtásából eredően 2013. október 1-jétől felmerülő követelésekért és
kötelezettségekért, azon követelések kivételével, amelyek a misszióvezető súlyos kötelességszegéséből erednek, amelye
kért a misszióvezető maga viseli a felelősséget.
(5) A pénzügyi rendelkezések végrehajtása során tiszteletben kell tartani az 5. és 7. cikkben meghatározott
parancsnoki láncot, valamint az EUSEC RD Congo operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és
a csapatok interoperabilitását is.
(6)

A kiadások e határozat hatálybalépésének napjától számolhatók el.”;

5. a szöveg a következő cikkel egészül ki:
„9a. cikk
Projektegység
(1) A projektek meghatározása és végrehajtása céljából az EUSEC RD Congo-n belül projektegységet kell létre
hozni. Az EUSEC RD Congo adott esetben támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és a harmadik államok
által saját hatáskörben, az EUSEC RD Congo megbízatásához kapcsolódó területeken és annak célkitűzéseit támogatva
végrehajtott projektek kapcsán.
(2) Az EUSEC RD Congo a (3) bekezdés sérelme nélkül felhatalmazást kap arra, hogy az EUSEC RD Congo egyéb
tevékenységeivel összhangban álló, azokat kiegészítő projektek végrehajtása céljából igénybe vegye a tagállamok vagy
harmadik államok pénzügyi hozzájárulásait, az alábbi két esetben:
a) a projekt szerepel e határozat pénzügyi kimutatásában, vagy
b) a projekt a megbízatás ideje alatt kerül be a pénzügyi kimutatásba a kimutatásnak a misszióvezető kérésére történő
módosítása révén.
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Az EUSEC RD Congo megállapodást köt ezen államokkal többek között arról, hogy milyen konkrét eljárásokat kell
alkalmazni a harmadik felek részéről felmerülő azon panaszok kezelésére, amelyek az említett államok által rendelke
zésre bocsátott pénzeszközök kezelése során az EUSEC RD Congo által hozott intézkedésekkel vagy az általa elköve
tett mulasztásokkal okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel. Az említett államok által rendelkezésre bocsátott
pénzeszközök kezelése során az EUSEC RD Congo által hozott intézkedésekért vagy az általa elkövetett mulasztáso
kért való felelősséget a hozzájáruló államok semmilyen esetben sem háríthatják az Unióra vagy a főképviselőre.
(3) A projektegység számára harmadik államok által biztosított pénzügyi hozzájárulások elfogadására a PBB általi
jóváhagyás alapján kerülhet sor.”;
6. a 13. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A főképviselő szükség szerint, a misszió igényeinek megfelelően, a 2013/488/EU tanácsi határozattal (*)
összhangban jogosult a misszió céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat „CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.
(*) A Tanács 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló bizton
sági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).”;
b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(5) A főképviselő az (1) és (4) bekezdésben említett jogosultságait, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett
megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházhatja a felügyelete alatt álló más személyekre és/vagy a
misszióvezetőre.”.
7. a 17. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„Ezt a határozatot 2015. június 30-ig kell alkalmazni.”.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2014. október 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. GUIDI
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