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IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/719 IRÁNYELVE
(2015. április 29.)
a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban
megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb
össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

Hangsúlyozni kell, hogy – a verseny torzulásának elkerülése és a közúti infrastruktúra védelme mellett –
csökkenteni kell az üvegházhatású gázkibocsátást, ezen belül különösen a szén-dioxid-kibocsátást (CO2), javítani
kell a közúti közlekedés biztonságát és hozzá kell igazítani a jogszabályokat a technológiai fejlődéshez és a
változó piaci igényekhez, valamint meg kell könnyíteni az intermodális szállítási műveleteket.

(2)

A technológia jelenlegi fejlettségi szintje lehetővé teszi behúzható, illetve behajtható aerodinamikai eszközöknek a
járművek hátuljára való felszerelését. Ezek felszerelése azonban azt eredményezné, hogy a jármű hosszúsága
meghaladná a 96/53/EK tanácsi irányelv (3) szerinti megengedett legnagyobb hosszúságot. Ezért engedélyezni kell
a szóban forgó megengedett legnagyobb hosszúságoktól való eltérést. Ezen irányelv célja, hogy az ilyen eszközök
felszerelését attól az időponttól kezdve tegye lehetővé, amikor megtörtént az aerodinamikai eszközök típusjóváha
gyására vonatkozó műszaki követelmények szükséges módosításainak átültetése vagy alkalmazása, illetve a
Bizottság elfogadta az ilyen eszközök használatára vonatkozó üzemeltetési szabályokat megállapító végrehajtási
jogi aktusokat.

(3)

A gépjárművek vezetőfülkéje aerodinamikai jellemzőinek javulása jelentős előnnyel járna a járművek energiahaté
konysága vonatkozásában, feltehetően a járművek hátuljára rögzített behúzható, illetve behajtható aerodinamikai

(1) HL C 327., 2013.11.12., 133. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. október 16-i
álláspontja első olvasatban (HL C 40., 2015.2.5., 1. o.). Az Európai Parlament 2015. március 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még
nem tették közzé) és a Tanács 2015. április 20-i határozata.
3
( ) A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. június 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi
forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének
megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).
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eszközöknek is köszönhetően. A 96/53/EK irányelv által meghatározott jelenlegi legnagyobb hosszúságok mellett
azonban ez a javulás a járművek hasznos teherbírásának csökkentése és a közúti közlekedési ágazat gazdasági
egyensúlyának veszélyeztetése nélkül nem lenne lehetséges. Ezért engedélyezni kell a legnagyobb hosszúságoktól
való eltérést is. Az eltérés nem használható azonban a jármű hasznos teherbírásának növelésére.
(4)

A forgalombahozatalt megelőzően el kell végezni – a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1)
keretének megfelelően az 500 mm hosszúságot meghaladó aerodinamikai eszközök és a gépjármű aerodinamikai
jellemzőit javító vezetőfülkével felszerelt járművek típusjóváhagyását, amennyiben az ilyen járművek meghaladják
a 96/53/EK irányelvben megállapított határértékeket.

(5)

A járművek új kialakítású vezetőfülkékkel való felszerelésének lehetővé tétele hozzájárulhat a közúti közlekedés
biztonságának növeléséhez, mégpedig a gépjármű holtterének csökkenése révén, többek között a szélvédő alatti
területen, ami számos veszélyeztetett úthasználó, például gyalogos és kerékpáros életét mentheti meg. Ez az új
kialakítású vezetőfülke olyan szerkezeti elemeket is magában foglalhat, amelyek a jármű ütközésekor energiát
nyelnek el. A jármű vezetőfülkéjének potenciális térfogat-növekedése javítja továbbá a járművezető biztonságát és
kényelmét. A hosszabb vezetőfülkékre vonatkozó fokozott biztonsági előírások kidolgozását követően meg
lehetne fontolni, hogy érdemes-e kiterjeszteni ezeket az előírásokat olyan járművekre is, amelyekre nem
vonatkozik a hossz növelése.

(6)

Az alternatív erőátviteli rendszerek, amelyek magukban foglalják a hibrid erőátviteli rendszereket, a gépi
meghajtáshoz szükséges energiát két forrásból, éghető üzemanyagból vagy akkumulátorból, illetve más villamos
vagy mechanikus energiatároló eszközből nyerik. Ezek alkalmazása a nehéz tehergépjárművekben és az autóbu
szokban többlettömeget eredményez, de csökkenti a környezetszennyezést. Az ilyen többlettömeget, amennyiben
nem kívánjuk gazdaságilag hátrányos helyzetbe hozni a közúti szállítási ágazatot, nem szabad számításba venni a
jármű hasznos teherbírásának rovására. A többlettömeg azonban nem növelheti a jármű hasznos teherbírását.

(7)

A többlettömeg-engedmény a jövőbeni alternatív üzemanyagokkal hajtott (a hagyományos üzemanyagokkal
hajtott gépjárművekben lévőknél nagyobb tömegű erőátviteli rendszerrel rendelkező) járművekre is vonatkozhat.
Ezért az ilyen alternatív üzemanyagokat fel lehet venni az alternatív üzemanyagok ezen irányelv szerinti listájára,
ha használatuk szükségessé teszi a többlettömeg-engedmény alkalmazását.

(8)

Ez az irányelv lehetővé teszi a járműveknek és jármű-kombinációknak a 95/53/EK irányelvben meghatározott
legnagyobb megengedett tömegétől és méreteitől való eltérést. A tagállamoknak azonban lehetővé kell tenni, hogy
a közúti közlekedés biztonságával vagy az infrastrukturális sajátosságokkal összefüggő okokból korlátozhassák
egyes járművek közlekedését úthálózatuk meghatározott részein.

(9)

A konténeres szállítás területén egyre gyakrabban használnak 45 láb hosszúságú konténereket. E konténereket
minden szállítási módban szállítják. Az intermodális szállítási műveletek közúti szakaszait azonban jelenleg
kizárólag olyan nehézkes adminisztratív eljárások lefolytatása mellett van mód teljesíteni, amelyek a tagállamokra
és a fuvarozókra egyaránt nagy terheket rónak, eltekintve attól az esettől, amikor szabadalmi oltalom alatt álló
lekerekítést alkalmaznak a konténerek sarkainál, amely viszont elrettentő mértékben drága. Az ilyen konténereket
szállító járművek megengedett hosszának 15 cm-rel való növelésével a fuvarozók megszabadulhatnak az említett
adminisztratív terhektől, és könnyebbé válnak az intermodális szállítási műveletek, miközben sem a közúti
infrastruktúra nem károsodik, sem más úthasználók érdekei nem sérülnek. Az intermodális szállítási műveletek
jelen irányelv szerinti fogalommeghatározása nem sérti a 92/106/EGK tanácsi irányelv (2) felülvizsgálatával
kapcsolatos munkát.

(10)

Az intermodális szállítási műveletek további előmozdítása és a legfeljebb 45 láb hosszúságú konténerek vagy
cserefelépítmények üres tömegének figyelembevétele mellett a két- vagy háromtengelyes félpótkocsit vontató
háromtengelyes gépjárművek közúti közlekedésben való részvételét 44 tonna legnagyobb megengedett
össztömegig kell engedélyezni. A legfeljebb 45 láb hosszúságú konténereket vagy csereszekrényeket szállító
háromtengelyes félpótkocsit vontató kéttengelyes gépjárművek részvételét intermodális szállítási műveletekben
42 tonna legnagyobb megengedett össztömegig kell engedélyezni.

(11)

A 96/53/EK irányelv elfogadása óta jelentős mértékben megnőtt az autóbuszok utasainak és az utasok
poggyászának átlagos tömege. Mindez, tekintettel az irányelv szerinti tömeghatárokra, a szállítható utasszám
folyamatos csökkenését eredményezte. Emellett az őket szállító járművek tömegét a jelenlegi műszaki követelmé
nyeknek – például az Euro VI. normának – való megfeleléshez szükséges berendezések tovább növelték. Mivel az
energiahatékonyság növelése érdekében a tömegközlekedés használatát kell ösztönözni az egyéni közlekedéssel

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen
járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(2) A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. december 7.) a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös
szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).
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szemben, vissza kell állítani az autóbuszok korábbi utasszámát, figyelembe véve az utasok és poggyászuk
megnövekedett tömegét is. Mindez a kéttengelyes autóbuszok megengedett tömegének oly módon történő
megnövelésével valósítható meg, hogy ennek hatására ne károsodjon a közúti infrastruktúra a fokozottabb
igénybevétel következtében.
(12)

A verseny bármilyen jellegű torzulásának megakadályozása és a közúti biztonság garantálása érdekében a tagálla
moknak megfelelő módon fel kell lépniük a járművek túlterhelését tiltó előírások megsértésével szemben.

(13)

Annak biztosítása érdekében, hogy ne torzuljon a gazdasági szereplők közötti verseny és javuljon a jogsértések
felderítése, a tagállamoknak 2021. május 27-ig konkrét intézkedéseket kell hozniuk azon forgalomban lévő
járművek vagy jármű-kombinációk kiszűrése érdekében, amelyek tömege vélhetően meghaladja a vonatkozó
tömeghatárokat és amelyeket emiatt ellenőrizni kell. Ezen járművek kiszűrése történhet az úttestbe beépített, az
elhaladó jármű tömegének mérését lehetővé tévő mérőrendszerek vagy a járművek fedélzetére szerelt, a
vonatkozó hatóságokkal távoli adatkommunikációt folytató érzékelők segítségével. Ezeket a fedélzeti adatokat a
járművezető számára is hozzáférhetővé kell tenni. Minden tagállamnak minden évben megfelelő számú
ellenőrzést kell végeznie a járművek tömegére vonatkozóan. Ezen ellenőrzések számának arányosnak kell lennie
az érintett tagállamban évente ellenőrzött járművek teljes számával.

(14)

Az ezen irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az
irányelv megsértése esetén kiszabadandó szankciókra vonatkozóan, valamint biztosítaniuk kell e szabályok
végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, megkülönböztetéstől mentesnek, arányosnak és visszatartó erejűnek
kell lenniük.

(15)

Annak érdekében, hogy a járművek és a jármű-kombinációk tömegének ellenőrzése nemzetközi szinten
hatékonyabbá váljon és ezen ellenőrzések lefolytatása gördülékenyebb legyen, fontos, hogy az illetékes tagállami
hatóságok információcserét folytassanak. Ezen információcsere céljából az 1071/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (1) alapján kijelölt kapcsolattartót kell igénybe venni.

(16)

Az Európai Parlamentet és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzett
közúti ellenőrzésekről. A tagállamok által nyújtott tájékoztatás lehetővé teszi a Bizottság számára annak
biztosítását, hogy a teherfuvarozók betartsák az ezen irányelv által megállapított szabályokat, valamint annak
meghatározását, hogy szükség van-e további kényszerintézkedések megállapítására.

(17)

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell
ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kell
gyakorolni.

(18)

A Bizottság nem fogadhat el az aerodinamikai eszközök használatára vonatkozó operatív követelményekkel
kapcsolatos végrehajtási jogi aktusokat, sem a járművek tömegének fedélzeti mérésére szolgáló berendezésekre
vonatkozó részletes műszaki előírásokat, amennyiben az ezen irányelv szerint létrehozott bizottság nem nyilvánít
véleményt a Bizottság által előterjesztett végrehajtási jogi aktus tervezetéről.

(19)

A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat
fogadjon el az alternatív üzemanyagok ezen irányelvben foglalt jegyzékének a technológiai fejlődést figyelembe
vevő naprakésszé tételére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során, a felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt megfelelő konzultációkat folytasson, többek között a tagállamok
szakértőivel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia
kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő
és megfelelő továbbításáról.

(20)

Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban ezen
irányelv terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(21)

A 96/53/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó
feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14.,
51. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 96/53/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) II. mellékletében meghatározott, az M2 és M3 kategóriába
sorolt gépjárművek és a 0. kategóriába sorolt pótkocsijaik, valamint az N2 és N3 kategóriába sorolt gépjárművek
és a 03 és 04 kategóriába sorolt pótkocsijaik;
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik,
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (»kereti
rányelv«) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).”;
2. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) az első bekezdés a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki.
„— »alternatív üzemanyagok«: a közlekedés energiaellátásában a fosszilis üzemanyagokat legalább részben
helyettesítő üzemanyagok vagy energiaforrások, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a közlekedési ágazat
dekarbonizációjához és javítják annak környezeti teljesítményét, beleértve:
a) az elektromos járművek minden típusa által használt villamos energia;
b) hidrogén;
c) földgáz, beleértve a biometánt, gáznemű (sűrített földgáz – CNG) és cseppfolyósított (cseppfolyósított
földgáz – LNG) formában;
d) cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG);
e) a fedélzeten tárolt/fedélzeti forrásból származó mechanikus energia, ideértve a hulladékhőt is,
— »alternatív üzemanyaggal hajtott jármű«: teljes egészében vagy részben alternatív üzemanyaggal meghajtott
olyan gépjármű, amely a 2007/46/EK irányelv kerete szerinti jóváhagyással rendelkezik;
— »intermodális szállítási műveletek«:
a) a 92/106/EGK tanácsi irányelv (*) 1. cikkében meghatározott, egy vagy több, legfeljebb 45 láb teljes
hosszúságú konténer vagy cserefelépítmény szállítása céljából végzett kombinált szállítási műveletek, vagy
b) a vízi szállítást is magukban foglaló, egy vagy több, legfeljebb 45 láb teljes hosszúságú konténer vagy
cserefelépítmény szállítása céljából végzett szállítási műveletek, feltéve, hogy a kezdeti vagy a végső
közúti szakasz hossza legfeljebb 150 km az Unió területén. Az említett 150 km-es távolság túlléphető,
amennyiben az a tervezett szolgáltatás szempontjából a legközelebb eső megfelelő közlekedési terminál
eléréséhez szükséges, az alábbi járművek esetében:
i. az I. melléklet 2.2.2. pontjának a) vagy b) alpontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelő jármű; vagy
ii. az I. melléklet 2.2.2. c) vagy d) pontjának megfelelő járművek, amennyiben a távolságot az érintett
tagállam engedélyezi.
Az intermodális szállítási műveletek tekintetében a tervezett szolgáltatás szempontjából a legközelebb eső
megfelelő közlekedési terminál attól eltérő tagállamban is lehet, mint amelyikben a rakományt be- vagy
kirakodták;
— »megbízó«: az a természetes vagy jogi személy, aki a fuvarlevélen vagy egy azzal egyenértékű
dokumentumon (például tranzit fuvarlevélen) megbízóként kerül megnevezésre és/vagy akinek a nevében
vagy megbízásából a fuvartársasággal a fuvarszerződést megkötötték.
(*) A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. december 7.) a tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszál
lításra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).”;
b) a második bekezdésben a „70/156/EGK irányelv” hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:
„2007/46/EK irányelv”.
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3. A 4. cikk a következőképpen módosul:
a) a (4) bekezdés harmadik és negyedik albekezdését el kell hagyni;
b) a (6) bekezdést el kell hagyni.
4. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
A 3. cikk alkalmazásában azok a csuklós járművek, amelyeket 1991. január 1. előtt helyeztek üzembe, és amelyek
nem felelnek meg az I. melléklet 1.6. és 4.4. pontjában foglalt előírásoknak, akkor minősülnek ezeknek az
előírásoknak megfelelőnek, amennyiben teljes hosszuk nem nagyobb 15,50 m-nél.”.
5. A 8., 8a. és 9. cikket el kell hagyni.
6. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„8b. cikk
(1)
Az energiahatékonyság javítása érdekében az aerodinamikai eszközökkel felszerelt, a (2) és a (3) bekezdésben
megállapított követelményeknek és a 2007/46/EK irányelvnek megfelelő járművek vagy jármű-kombinációk
túlléphetik az ezen irányelv I. mellékletének 1.1. pontjában meghatározott legnagyobb hosszúságokat abból a célból,
hogy a járművek vagy jármű-kombinációk hátsó részére aerodinamikai eszközöket lehessen felszerelni. Az ilyen
eszközökkel felszerelt járműveknek vagy jármű-kombinációknak meg kell felelniük az ezen irányelv I. mellékletének
1.5. pontjában foglaltaknak, és a megengedett legnagyobb hosszúságok túllépése nem eredményezheti a szóban
forgó járművek vagy jármű-kombinációk rakodási hosszának a növekedését.
(2)
Az (1) bekezdésben említett azon aerodinamikai eszközök esetén, amelyek meghaladják az 500 mm-es
hosszúságot, a forgalomba hozatalukat megelőzően el kell végezni a típusjóváhagyást a 2007/46/EK irányelv kerete
szerinti típus-jóváhagyási szabályoknak megfelelően.
A Bizottság 2017. május 27-ig felméri, hogy szükséges-e elfogadni vagy módosítani az aerodinamikai eszközök
típusjóváhagyására vonatkozóan az említett keretben foglalt műszaki követelményeket. A felmérés során a Bizottság
figyelembe veszi azt, hogy garantálni kell a közúti közlekedés és az intermodális szállítási műveletek biztonságát,
különösen pedig az alábbiakat:
a) az eszközök biztonságos rögzítése, oly módon, hogy csökkenjen annak a veszélye, hogy azok egy idő után
leválnak intermodális szállítási műveletek alatt is;
b) más – különösen a veszélyeztetett helyzetben lévő – úthasználók biztonsága, többek között a következők révén:
annak garantálásával, hogy az aerodinamikai eszközök felszerelésekor a körvonaljelzések láthatóan kerüljenek
elhelyezésre, a közvetett látási követelmények kiigazításával, valamint annak biztosításával, hogy egy jármű vagy
jármű-kombináció hátsó részével való ütközés esetén ne csökkenjen az aláfutás elleni védelem hatékonysága.
Ebből a célból a Bizottság – adott esetben – jogalkotási javaslatot nyújt be a 2007/46/EK irányelv kerete szerinti
típus-jóváhagyási szabályok módosítására.
(3)

Az (1) bekezdésben említett aerodinamikai eszközöknek meg kell felelniük az alábbi operatív feltételeknek:

a) olyan körülmények esetén, amikor veszélyeztethetik más úthasználók vagy a járművezető biztonságát, a
járművezető behajtja, behúzza vagy eltávolítja az eszközöket;
b) a településeken belüli és a települések közötti közúti infrastruktúrán való használatuk tekintettel van az olyan
területek sajátosságaira, ahol a megengedett legnagyobb sebesség legfeljebb 50 km/h, és ahol magasabb a
közlekedés veszélyeztetett résztvevői jelenlétének valószínűsége; valamint
c) az ilyen eszközök használatának kompatibilisnek kell lennie az intermodális szállítási műveletekkel. Az ilyen
eszközök behúzott/behajtott állapotban sem haladhatják meg az engedélyezett legnagyobb hosszúságot
20 cm-nél nagyobb mértékben.
(4)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadásával részletes rendelkezéseket állapít meg annak érdekében,
hogy biztosítsa a (3) bekezdés végrehajtásának egységes feltételeit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10i. cikk
(2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(5)
Az (1) bekezdést a (2) bekezdésben említett jogi aktusokat érintő módosítások átültetésének vagy alkalma
zásának napjától kezdődően és – adott esetben – a (4) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadását
követően kell alkalmazni.
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9a. cikk
(1)
Az energiahatékonyság – különösen a vezetőfülkék aerodinamikai teljesítményét illető – javítása és a közúti
közlekedés biztonságának növelése céljából túl lehet lépni az ezen irányelv I. mellékletének 1.1. pontjában meghatá
rozott legnagyobb hosszúságokat azon járművek és jármű-kombinációk esetében, amelyek megfelelnek a
(2) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a 2007/46/EK irányelvnek, amennyiben vezetőfülkéjük jobb
aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosít. Az ilyen vezetőfülkével felszerelt
járműveknek vagy jármű-kombinációknak meg kell felelniük az ezen irányelv I. mellékletének 1.5. pontjában
foglaltaknak, és a megengedett legnagyobb hosszúságok túllépése nem eredményezheti a szóban forgó járművek
hasznos teherbírásának a növekedését.
(2)
Az (1) bekezdésben említett járművek forgalomba hozatalát megelőzően el kell végezni azok jóváhagyását a
2007/46/EK kerete szerinti típus-jóváhagyási szabályoknak megfelelően. 2017. május 27-ig a Bizottság felméri, hogy
az említett keretnek megfelelően szükséges-e az ilyen vezetőfülkével rendelkező járművek típusjóváhagyására
vonatkozó műszaki követelményeket megállapítani. A felmérés során a Bizottság figyelembe veszi a következőket:
a) a járművek vagy jármű-kombinációk aerodinamikai teljesítményének javulása;
b) a veszélyeztetett úthasználók és a gépjárművezetők általi láthatóságuk javítása, különösen a gépjárművek
holtterének csökkentésével;
c) az ütközés esetén más úthasználóknak okozott károk vagy sérülések csökkentése;
d) a járművezetők biztonsága és kényelme.
Ebből a célból a Bizottság – adott esetben – jogalkotási javaslatot nyújt be a 2007/46/EK irányelv kerete szerinti
típus-jóváhagyási szabályok módosítására.
(3)
Az (1) bekezdést esettől függően három évvel a (2) bekezdésben említett jogi aktusokat érintő módosítások
átültetésének vagy alkalmazásának napjától kezdődően kell alkalmazni.”.
7. A 10a. cikket el kell hagyni.
8. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„10b. cikk
Az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek legnagyobb megengedett tömegét az I. melléklet 2.3.1., 2.3.2. és
2.4. pontja tartalmazza.
Az alternatív üzemanyaggal hajtott járműveknek emellett teljesíteniük kell az I. melléklet 3. pontjában a legnagyobb
megengedett tengelyterhelés vonatkozásában meghatározott tömeghatárokat.
Az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek esetében szükséges többlettömeget a kérdéses jármű jóváhagyási
eljárása során a gyártó által benyújtott dokumentáció alapján kell meghatározni. A többlettömeget fel kell tüntetni a
6. cikkel összhangban előírt hivatalos igazolásokon.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10h. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el annak érdekében, hogy ezen irányelv alkalmazása céljából naprakésszé tegye a 2. cikkben említett, olyan
alternatív üzemanyagokat tartalmazó listát, amelyek esetében többlettömeget kell biztosítani. Különösen fontos, hogy
a Bizottság a szokásos gyakorlatát követve e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt szakértői konzul
tációkat folytasson, többek között a tagállamok szakértőivel.
10c. cikk
Az I. melléklet 1.1. pontjában – adott esetben figyelemmel a 9. cikk (1) bekezdésére – megállapított legnagyobb
hosszúságok és a melléklet 1.6. pontjában megállapított legnagyobb megengedett távolság legfeljebb 15 cm-rel
léphető túl azon járművek és jármű-kombinációk esetében, amelyek 45 láb hosszúságú konténereket vagy 45 láb
hosszúságú cserefelépítményeket szállítanak – akár üresen, akár rakománnyal –, amennyiben a kérdéses konténer
vagy cserefelépítmény közúti szállítása intermodális szállítási művelet részeként történik.
10d. cikk
(1)
2021. május 27-ig a tagállamok konkrét intézkedéseket tesznek a közlekedésben részt vevő azon járművek és
jármű-kombinációk azonosítása érdekében, amelyek valószínűsíthetően túllépték a legnagyobb megengedett tömeget,
és amelyeket ezért az illetékes hatóságaiknak az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés biztosítása
érdekében ellenőrizniük kell. Az említett intézkedéseket az úttestbe beépített automatikus rendszerek vagy a
(4) bekezdésnek megfelelően a járművek fedélzetén elhelyezett tömegmérő berendezések segítségével lehet
végrehajtani.
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A tagállamok nem követelhetik meg a járművek tömegének fedélzeti mérésére szolgáló berendezések felszerelését
olyan járművekben vagy jármű-kombinációkban, amelyeket más tagállamokban vettek nyilvántartásba.
Az uniós és a nemzeti jog sérelme nélkül, amennyiben automatikus rendszereket használnak az ezen irányelvben
foglaltak megsértésének megállapítása és szankciók kiszabása céljából, az ilyen automatikus rendszereket tanúsít
vánnyal kell ellátni. A tanúsítvány nem szükséges, amennyiben az automatikus rendszerek használata kizárólag
azonosítási célokat szolgál.
(2)
Minden tagállam megfelelő – a területén évente ellenőrzött járművek teljes számával arányos – számú
ellenőrzést végez minden naptári évben a közlekedésben részt vevő járművek vagy jármű-kombinációk tömegére
vonatkozóan.
(3)
A tagállamok a 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)* 18. cikkével összhangban
biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik kicseréljék egymással az e cikkben említett jogsértésekre és szankciókra
vonatkozó információkat.
(4)
Az (1) bekezdésben említett fedélzeti tömegmérő berendezéseknek pontosnak, megbízhatónak, illetve
valamennyi járműtípussal teljes mértékben interoperábilisnak és kompatibilisnek kell lennie.
(5)
A Bizottság 2016. május 27-ig végrehajtási jogi aktusok elfogadásával részletes rendelkezéseket állapít meg
annak érdekében, hogy biztosítsa a (4) bekezdésben említett interoperabilitási és kompatibilitási szabályok végrehaj
tásának egységes feltételeit.
Az interoperabilitás biztosítása érdekében a részletes rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük azt, hogy a tömegre
vonatkozó adatokat a mozgó járműből bármely időpontban továbbítani lehessen az illetékes hatóságok és a
járművezető részére. Az adatkommunikációt a CEN által a speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel területén
közzétett EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 és EN ISO 14906 szabványoknak megfelelő interfészeken
keresztül kell lebonyolítani. Az adatkommunikációnak ezen felül biztosítania kell, hogy a tagállamok illetékes
hatóságai azonos módon továbbíthassanak és cserélhessenek információkat a tagállamok bármelyikében nyilván
tartásba vett és a járművek tömegének fedélzeti mérésére szolgáló berendezést használó járművekkel és járműkombinációkkal.
A valamennyi járműtípussal való kompatibilitás biztosítása érdekében a gépjárművek fedélzeti rendszerének lehetővé
kell tennie bármilyen típusú, általa vontatott pótkocsiról vagy félpótkocsiról érkező adat fogadását és feldolgozását.
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 10i. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően
kell elfogadni.
10e. cikk
A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv megsértése esetén alkalmazandó szankciókra
vonatkozóan, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. E szankcióknak
hatékonynak, megkülönböztetéstől mentesnek, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezekről
a szabályokról értesítik a Bizottságot.
10f. cikk
(1)
A konténerek és a cserefelépítmény szállítása tekintetében a tagállamok szabályokat állapítanak meg, amelyek
előírják, hogy:
a) a megbízó adjon át a konténerek vagy cserefelépítmény szállításával általa megbízott teherfuvarozó részére egy
nyilatkozatot, amely tartalmazza a szállított konténer vagy cserefelépítmény tömegét, valamint
b) a teherfuvarozó biztosítson hozzáférést a megbízótól származó minden releváns okmányhoz.
(2)
A tagállamok szabályokat állapítanak meg adott esetben mind a megbízó, mind a teherfuvarozó felelősségére
vonatkozóan, olyan esetek tekintetében, amikor az (1) bekezdésben említett információk hiányoznak vagy nem
helytállóak, és a jármű vagy jármű-kombináció túlterhelt.
10 g. cikk
A tagállamok minden második évben – legkésőbb az adott kétéves időszak végét követő év szeptember 30-ig –
megküldik a Bizottság részére a szükséges információkat a következőkre vonatkozóan:
a) az előző két naptári évben elvégzett ellenőrzések száma, valamint
b) azon túlterhelt járművek vagy jármű-kombinációk száma, amelyeket azonosítottak.
Ezen információk részét képezhetik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)* 17. cikke értelmében
benyújtott információknak.
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A Bizottság elemzi az e cikknek megfelelően birtokába került információkat és azt belefoglalja az 561/2006/EK
rendelet alapján az Európai Parlament és a Tanács részére megküldendő jelentésbe.
10h. cikk
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására.
(2)
A Bizottságnak a 10b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatal
mazása ötéves időtartamra szól 2015. május 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallga
tólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10b. cikkben említett felhatalmazást. A vissza
vonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)
A 10b. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament,
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
10i. cikk
(1)
A Bizottságot a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)* 42. cikkében említett közúti szállítási
bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4)*. értelmében vett
bizottságnak.
(2)

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet5. cikkét kell alkalmazni.

(3)
Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a
182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.
10j. cikk
2020. május 8-ig a Bizottság szükség esetén jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ezen
irányelvhez a 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelv (5)* által fűzött módosítások végrehajtásáról,
figyelembe véve bizonyos piaci szegmensek sajátos jellemzőit. A jelentés alapján a Bizottság szükség esetén
jogalkotási javaslatot terjeszt elő, megfelelő hatásvizsgálattal együtt. A jelentést az esetleges jogalkotási javaslat
benyújtása előtt legkésőbb hat hónappal közzé kell tenni.
(1)* Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).
(2)* Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
(3)* Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehango
lásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).
(4)* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatáskö
reinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megálla
pításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(5)* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/719 irányelve (2015. április 29.) a Közösségen belül közlekedő
egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a
nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi
irányelv módosításáról (HL L 115., 2015.5.6., 1. o.).”.
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(9) Az I. melléklet a következőképpen módosul:
a) az 1.2. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) ab) alpontban említett járművek kivételével az összes jármű: 2,55 m”;
b) az 1.2. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) fokozott hőszigetelésű járművek felépítménye vagy járművek által szállított, fokozott hőszigetelésű
konténerek vagy cserefelépítmények: 2,60 m”;
c) a 2.2.2. pont c) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:
„c) intermodális szállítási műveletek keretében egy vagy több konténert vagy cserefelépítményt szállító
kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival, legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes hosszúságig: 42 t”;
d) a 2.2.2. pont a következő alponttal egészül ki:
„d) intermodális szállítási művelet keretében egy vagy több konténert vagy cserefelépítményt szállító három
tengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival, legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes hosszú
ságig: 44 t”;
e) a 2.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.3.1. Kéttengelyes gépjárművek, az autóbuszok kivételével: 18 t
Alternatív üzemanyaggal hajtott, kéttengelyes gépjárművek, az autóbuszok kivételével: a 18 tonna
megengedett legnagyobb össztömeg az alternatív üzemanyag-technológia esetében szükséges többlet
súllyal, de legfeljebb egy tonnával megnövelésre kerül
Kéttengelyes autóbuszok: 19,5 t”;
f) a 2.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.3.2. Háromtengelyes gépjárművek: 25 vagy 26 tonna, amennyiben a hajtott tengelyt ikerabroncsozással és
légrugósfelfüggesztéssel vagy az Unióban ezzel egyenértékűként elismert, a II. mellékletben meghatározott
felfüggesztéssel szerelték, vagy ha a hajtott tengelyek mindegyikét ikerabroncsozással rögzítették és a
legnagyobb tengelyterhelés tengelyenként nem haladja meg a 9,5 tonnát
Alternatív üzemanyaggal hajtott háromtengelyes gépjárművek: a 25 tonna vagy 26 tonna megengedett
legnagyobb össztömeg, amennyiben a hajtott tengelyt ikerabroncsozással és légrugós felfüggesztéssel vagy
az Unióban ezzel egyenértékűként elismert, a II. mellékletben meghatározott felfüggesztéssel szerelték,
vagy ha a hajtott tengelyek mindegyikét ikerabroncsozással szerelték és a legnagyobb tengelyterhelés
tengelyenként nem haladja meg a 9,5 tonnát, az alternatív üzemanyag-technológia esetében szükséges
többlettömeggel, de legfeljebb egy tonnával megnövelésre kerül”;
g) a 2.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.4. Háromtengelyes csuklós autóbuszok: 28 t
Alternatív üzemanyaggal hajtott háromtengelyes csuklós autóbuszok: a 28 tonna megengedett legnagyobb
össztömeg az alternatív üzemanyag-technológia esetében szükséges többlettömeggel, de legfeljebb egy
tonnával megnövelésre kerül”.
2. cikk
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2017. május 7-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a
Bizottságot.
Amikor a tagállamok ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
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4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. április 29-én.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE
(2015. április 29.)
a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében
történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),
rendes jogalkotási eljárás keretében (3),
mivel:
(1)

A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) elfogadására a csomagolás és a csomagolási hulladék
környezetre gyakorolt hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében került sor. Bár a műanyag
hordtasakok az említett irányelv értelmében csomagolásnak minősülnek, az irányelv nem határoz meg külön
intézkedéseket az ilyen hordtasakok felhasználására vonatkozóan.

(2)

A műanyag hordtasakok jelenlegi felhasználási szintje nagymértékű szemeteléshez vezet és az erőforrások nem
hatékony felhasználását eredményezi, valamint várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag
hordtasakokkal való szemetelés környezetszennyezést eredményez és súlyosbítja a víztestekben jelen lévő szemét
széles körben elterjedt problémáját, amely világszerte fenyegeti a vízi ökoszisztémákat.

(3)

Ezenkívül a műanyag hordtasakoknak a környezetben való felhalmozódása egyértelműen negatív hatást gyakorol
egyes gazdasági tevékenységekre.

(4)

Az 50 mikronnál vékonyabb falú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: könnyű műanyag hordtasakok)
– amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban használják
újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat. Következésképpen a könnyű műanyag hordtasakok gyorsabban
válnak hulladékká, és könnyű súlyuk miatt nagyobb mértékben hozzájárulnak a szemeteléshez.

(5)

A könnyű műanyag hordtasakok jelenlegi újrahasznosítási arányai nagyon alacsonyak, és különböző gyakorlati és
gazdasági nehézségek miatt nem valószínű, hogy ez a közeljövőben jelentős mértékűre növekedne.

(6)

A hulladékhierarchia szerint elsőbbséget élvez a megelőzés. A műanyag hordtasakok számos célra szolgálnak, és
felhasználásuk a jövőben is folytatódni fog. Annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges műanyag hordtasakok
ne kerüljenek ki hulladékként a környezetbe, megfelelő intézkedéseket kell hozni, a fogyasztókat pedig
tájékoztatni kell a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

(7)

A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, mivel különböznek
a felhasználási szokások, eltérő mértékű a környezettudatosság, és nem egyformán hatékonyak a tagállamok
szakpolitikai intézkedései. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag
hordtasakok felhasználásának szintjét; a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki.

(1) HL C 214., 2014.7.8., 40. o.
(2) HL C 174., 2014.6.7., 43. o.
(3) Az Európai Parlament 2014. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i álláspontja
első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2015. április 28-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még
nem tették közzé).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365.,
1994.12.31., 10. o.).
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(8)

A könnyű műanyag hordtasakok jelenlegi felhasználási szintjeire vonatkozó adatok rendelkezésre állása és
pontossága eltér a tagállamok között. A felhasználásra vonatkozó pontos és összehasonlítható adatok kulcsfontos
ságúak ahhoz, hogy fel lehessen mérni a felhasználás csökkentését célzó intézkedések hatékonyságát és egységes
végrehajtási feltételeket lehessen biztosítani. Ennélfogva közös módszert kell kidolgozni a könnyű műanyag
hordtasakok egy főre jutó éves felhasználásának kiszámítására abból a célból, hogy nyomon lehessen követni
ezen hordtasakok felhasználásának csökkentésében tett előrelépést.

(9)

Bebizonyosodott továbbá, hogy a fogyasztók tájékoztatása döntő fontosságú a műanyag hordtasakok felhaszná
lásának csökkentésére vonatkozóan kitűzött célok eléréséhez. Ezért intézményi szintű erőfeszítéseket kell tenni a
műanyag hordtasakok környezeti hatásainak fokozottabb tudatosítása, és annak a jelenlegi felfogásnak a megszün
tetése érdekében, miszerint a műanyag ártalmatlan és olcsó áru.

(10)

Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének tartós
csökkenését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának
jelentős mértékű csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel
és a hulladékhierarchiával, amelyet a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) határoz meg. Az ilyen
felhasználás-csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az
egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét és a már elért csökkenést, és nagyobb mértékű felhasználás
esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében szükséges, hogy a nemzeti hatóságok adatokat szolgál
tassanak az ilyen hordtasakok felhasználásáról.

(11)

A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az olyan gazdasági eszközök használata, mint
az árképzés, az adók és az illetékek, melyek különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag hordtasakok felhasz
nálásának csökkentése terén, valamint a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve bevezetett forgalombahozatali
korlátozások – például tilalmak – is, amennyiben ezek a korlátozások arányosak és megkülönböztetéstől
mentesek.

(12)

Ezek az intézkedések változóak lehetnek a könnyű műanyag hordtasakok hasznosítása vagy ártalmatlanítása által
gyakorolt környezeti hatástól, újrahasznosítási és komposztálási tulajdonságaiktól, tartósságuktól vagy e
hordtasakok sajátos rendeltetési céljától, valamint lehetséges káros helyettesítési hatásaikra tekintettel.

(13)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentesítik az ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására szolgáló,
15 mikronnál kisebb falvastagságú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: nagyon könnyű műanyag
hordtasakok), amennyiben azok használata higiéniai célokból szükséges vagy segít megelőzni az élelmiszer
pazarlását.

(14)

A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának tartós csökkentése érdekében a 94/62/EK irányelv értelmében
hozott intézkedések nyomán keletkező bevételeket a tagállamok szabadon használhatják fel.

(15)

Az általában a fogyasztók tudatosságának a növelését célzó programok és a gyermekeket célzó oktatási
programok fontos szerepet játszhatnak a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésében.

(16)

A „Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a
csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei” elnevezésű EN13432európai szabvány meghatározza
azokat a jellemzőket, amelyekkel valamely anyagnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy komposztálhatónak
számítson, azaz szerves hulladékot hasznosító folyamattal komposztálás és anaerob lebontás révén újrahaszno
sítható legyen. A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki külön
szabványt a házilag komposztálható csomagolásra vonatkozóan.

(17)

Fontos biztosítani, hogy a biológiailag lebomló vagy komposztálható műanyag hordtasakokat jelölő címkéket
vagy jelzéseket Unió-szerte elismerjék.

(18)

A gyártók bizonyos műanyag hordtasakokat „oxidatív biológiai úton lebomlóként” vagy „oxidatív úton
lebomlóként” tüntetnek fel. Az ilyen hordtasakok esetében adalékanyagokat adnak hagyományos műanyagokhoz.
Ezen adalékanyagok jelenléte miatt a műanyag idővel kis részecskékre bomlik le, amelyek megmaradnak a
környezetben. Ezért megtévesztő lehet az ilyen hordtasakokat a „biológiailag lebomló” megjelöléssel illetni, mivel
ezek nem jelenthetnek megoldást a szemetelés problémájára, hanem épp ellenkezőleg, még fokozzák is azt. A
Bizottságnak meg kell vizsgálnia az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának a környezetre
gyakorolt hatását, és olyan jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie, amelynek adott esetben
az ezek felhasználását korlátozó vagy káros hatását csökkentő intézkedéseket is tartalmaznia kell.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül
helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
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(19)

A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében a tagállamok által meghozandó intézkedéseknek
a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának tartós csökkenéséhez kell vezetniük, és nem eredményezhetik a
csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.

(20)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Bizottságnak az erőforrás-hatékony
Európa megvalósításának ütemtervéről szóló közleménnyel, és várhatóan hozzájárulnak a 2008/56/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően végrehajtott, a tengereket szennyező szemetelés elleni fellépé
sekhez.

(21)

A 94/62/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. A 3. cikk a következő pontokkal egészül ki:
„1a. Műanyag: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikkének 5. pontja értelmében vett
polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely alkalmas a hordtasakakok fő
szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra;
1b. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az
áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
1c.

könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

1d. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál
kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges
csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszerpazarlást;
1e.

oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagból készült műanyag
hordtasakok, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet,
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv
hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).”
2. A 4. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a könnyű műanyag hordtasakoknak a
területükön történő felhasználásában tartós csökkenést érjenek el.
Ezek az intézkedések magukban foglalhatják nemzeti felhasználás-csökkentési célok alkalmazását, a 18. cikktől eltérve
gazdasági eszközök és forgalombahozatali korlátozások fenntartását vagy bevezetését, amennyiben ezek a
korlátozások arányosak és megkülönböztetéstől mentesek.
Ezek az intézkedések változóak lehetnek a könnyű műanyag hordtasakok hasznosítása és ártalmatlanítása által
gyakorolt környezeti hatástól, komposztálási tulajdonságaiktól, tartósságuktól vagy sajátos rendeltetési céljuktól
függően.
A tagállamok által hozott intézkedéseknek ki kell terjedniük a következők közül az egyikre vagy mindkettőre:
a) olyan intézkedések elfogadása, amelyek biztosítják, hogy 2019. december 31-ig az egy főre jutó éves felhasználási
szint ne haladja meg a 90 könnyű műanyag hordtasakot, és 2025. december 31-ig a 40 könnyű műanyag
hordtasakot, vagy az ezekkel egyenértékű, súlyban meghatározott célértéket. A nagyon könnyű műanyag hordta
sakokat ki lehet zárni a nemzeti felhasználási célkitűzések hatálya alól;
b) olyan intézkedések elfogadása, amelyekkel biztosítható, hogy 2018. december 31-ig az áruk vagy termékek
értékesítési pontjain könnyű műanyag hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen rendelkezésre, kivéve, ha ezzel
azonos hatékonyságú eszközöket alkalmaznak. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki lehet zárni ezen
eszközök hatálya alól.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).
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2018. május 27-től kezdődően a tagállamok, amikor a 12. cikknek megfelelően a csomagolásra és a csomagolási
hulladékokra vonatkozóan adatot szolgáltatnak a Bizottságnak, beszámolnak a könnyű műanyag hordtasakok éves
felhasználásáról is.
A Bizottság 2016. május 27-ig végrehajtási aktust fogad el, amelyben megállapítja a könnyű műanyag hordtasakok
egy főre jutó éves felhasználásának kiszámítására vonatkozó módszert, és amelyben kiigazítja a 12. cikk
(3) bekezdése szerint elfogadott jelentéstételiformátumokat. Az említett végrehajtási aktust a 21. cikk
(2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(1b) A tagállamok – a 15. cikkben foglaltakat betartva – a műanyag hordtasakok bármely fajtája tekintetében –
azok falvastagságától függetlenül – alkalmazhatnak olyan intézkedéseket, mint például gazdasági eszközök vagy
nemzeti felhasználás-csökkentési célok.
(1c) A Bizottság és a tagállamok – legalább 2016. november 27-ét követő első évben – aktívan ösztönzik a
könnyű műanyag hordtasakok túlzott mértékű felhasználásának káros környezeti hatásaira vonatkozó nyilvános
tájékoztató és ismeretterjesztő kampányokat.”
3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„8a. cikk
A biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordtasakokra vonatkozó különös intézkedések
A Bizottság 2017. május 27-ig végrehajtási aktust fogad el, amelyben megállapítja a címkékre vagy jelölésekre
vonatkozó előírásokat annak biztosítása érdekében, hogy a biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordta
sakokat Unió-szerte elismerjék, valamint hogy a fogyasztók helytálló tájékoztatásban részesüljenek az ilyen táskák
komposztálási tulajdonságairól. Az említett végrehajtási aktust a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
A tagállamok legkésőbb tizennyolc hónappal az említett végrehajtási aktus elfogadását követő időpontig biztosítják,
hogy a biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordtasakok az említett végrehajtási aktusban megállapított
előírásoknak megfelelő címkével rendelkezzenek.”
4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„20a. cikk
Jelentés a műanyag hordtasakokról
(1) A Bizottság 2021. november 27-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben értékeli a
4. cikk (1a) bekezdésében foglalt intézkedések uniós szintű hatékonyságát a szemetelés elleni küzdelem, a fogyasztói
magatartások megváltozása és a hulladékképződés megelőzésének előmozdítása szempontjából. Ha az értékelésből az
derül ki, hogy az elfogadott intézkedések nem hatékonyak, a Bizottság megvizsgál egyéb olyan lehetséges módokat,
amelyekkel csökkenthető a könnyű műanyag hordtasakok felhasználása, beleértve realisztikus és elérhető célok
kitűzését uniós szinten, és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.
(2) A Bizottság 2017. május 27-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben megvizsgálja
az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának a környezetre gyakorolt hatását, és adott esetben
jogalkotási javaslatot terjeszt elő.
(3) A Bizottság 2017. május 27-ig felméri, hogy a nagyon könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának
csökkentésére szolgáló különböző lehetőségek milyen hatásokkal járnak e hordtasakok életciklusára nézve, és adott
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.”
5. A 22. cikk (3a) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:
„(3a) Amennyiben a 4. cikkben és a 6. cikkben meghatározott célkitűzések teljesülnek, a tagállamok a 4. cikk
(1a) bekezdésének és a 7. cikknek a rendelkezéseit az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági ágazatok közötti
megállapodások révén is átültethetik.”

2. cikk
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. november 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
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Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv
által szabályozott területen fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. április 29-én.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/721 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. április 20.)
egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába
való bejegyzéséről (Vlaamse laurier [OFJ])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről 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 Belgium kérelmét (2) a „Vlaamse laurier” elnevezés bejegyzésére.

(2)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A „Vlaamse laurier” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.
Az első albekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti
2.13. osztályba – Virágok és dísznövények – tartozó terméket jelöl.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 432., 2014.12.2., 12. o.
(3) A Bizottság 2014. június 13-i 668/2014/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről
szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179.,
2014.6.19., 36. o.).
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2015. április 20-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Phil HOGAN

a Bizottság tagja

L 115/18

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015.5.6.

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 5.)
a taurinnak a Canidae, Felidae, Mustelidae fajok és a húsevő halak takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

Az 1831/2003/EK rendelet előírja a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyeztetését, valamint
rendelkezik az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. 10. cikke előírja továbbá a
70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A taurint a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként időbeli
korlátozás nélkül engedélyezték. Az anyagot ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke
(1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a 7. cikkel összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek
megfelelően kérelmet nyújtottak be a taurin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való újraértékelésére,
illetve a rendelet 7. cikke alapján a taurin ivóvízzel történő új felhasználása tekintetében. A kérelmezők azt
kérték, hogy ezt az adalékanyagot a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be.
A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumen
tumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. május 22-i véleményében (3) megálla
pította, hogy a szintetikus taurin a macskák, kutyák és a húsevő halak táplálékában hatékonyan használható. A
legfeljebb 20 %-ban állati eredetű takarmányt tartalmazó állateledelekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a legfeljebb 0,2 % taurintartalmú teljes értékű takarmányt valamennyi állatfaj tolerálja. A Hatóság
ajánlása szerint a taurint a szárnyasok, a sertések és a kérődzők takarmányozása céljából többé nem célszerű
engedélyezni. A Hatóság megállapította, hogy a taurin a takarmányokban és az ivóvízben a javasolt felhasználási
feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem pedig a környezetre.

(5)

A Hatóság azt is megállapította, hogy nem merülnek fel felhasználókat érintő biztonsági problémák. Emellett úgy
véli, hogy forgalomba hozatal utáni egyedi nyomonkövetési intézkedéseket nem szükséges elrendelni. Ellenőrizte
továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban és a
vízben található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést is.

(6)

A macskákra és a kutyákra vonatkozó megállapítások extrapolálhatók az ugyanazon családba tartozó fajokra
– Felidae és Canidae –, mivel ezek emésztőrendszerük működése alapján élettanilag rokon fajoknak tekinthetők.

(7)

A Mustelidae fajok (menyétfélék) a Carnivora rendbe tartoznak, akárcsak a Felidae és a Canidae. A menyétfélék
húsevő fajok, és sok, ebbe a fajba tartozó állat kizárólag hússal táplálkozik. Testük szokásos taurinkoncentráci
ójának fenntartása érdekében táplálékuknak taurint, illetve annak prekurzorait, metionint vagy ciszteint kell
tartalmaznia. A taurin hagyományos forrásai az izomszövetek, az agy és a belek. Mivel a hőkezelés és az ezen
aminosavat csak kis mértékben tartalmazó alternatív proteinforrások használata csökkenti a takarmányban
előforduló taurin és prekurzorainak mennyiségét, bevett szokás, hogy a Mustelidae fajok eledelébe taurin
takarmány-adalékanyagot kevernek a szóban forgó állatok taurinszükségletének kielégítése érdekében.

(8)

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

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).
(3) EFSA Journal 2012;10(6):2736.
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(9)

Mivel az engedélyezési feltételek módosításának haladéktalan alkalmazását nem indokolják biztonsági
szempontok, célszerű átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedé
lyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „vitaminok,
provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van” funkcionális csoportba
tartozó anyag takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk
(1) A mellékletben szereplő anyag és az azt tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak
elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig
továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.
(2) Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok,
amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak
megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e
termékek célfajai húsevő halak.
(3) Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok,
amelyeket 2017. május 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak
megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e
termékek célfajai a Canidae, a Felidae és a Mustelidae.
3. 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, 2015. május 5-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása
van.
3a370

—

Taurin

Az adalékanyag összetétele
Taurin

Taurin
IUPAC-megnevezés: 2-amino-etánszulfonsav
C2H7NO3S
CAS-szám: 107-35-7
Kémiai szintézissel előállított szilárd taurin:
min. 98 %.
Analitikai módszer (1)
A takarmány-adalékanyag taurintartalmának
meghatározására: ion –exchange chromatography
with post column ninhydrin derivatisation
(European Pharmacopoeia method for the deter
mination of aminoacids (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Met
hod 1).

—

—

2025.
1. A taurin forgalmazása és
készítmények adalékany május 26.
agaként való felhasználása
megengedett.
2. Az adalékanyag és az elő
keverékek használati uta
sításában fel kell tüntetni
a tárolási és a stabilitási
feltételeket.
3. Ajánlott
legnagyobb
mennyiségek mg taurin/
kg 12 %-os nedvességtar
talmú teljes értékű takar
mányban:
— Felidae: 2 500
— húsevő halak: 25 000
— Canidae és Mustelidae:
2 000.
4. Biztonsági előírás: az
anyag kezelésekor védő
maszk, védőszemüveg és
védőkesztyű viselése köte
lező.
5. Az adalékanyag ivóvízben
való felhasználása megen
gedett.

2015.5.6.

Az előkeverékek és a takarmányok taurintartal
mának meghatározására: ioncserés kromatográfia,
oszlopról való eluálódás utáni ninhidrin-szárma
zékképzéssel és fotometriás detektálással: a
152/2009/EK bizottsági rendelet (III. melléklet,
F. rész) alapján vagy fordított fázisú nagy teljesít
ményű folyadék-kromatográffal (RP-HPLC) kap
csolt fluoreszcens detektor (AOAC 999.12).

—
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A víz taurintartalmának meghatározására: folya
dék-kromatográffal kapcsolt UV- vagy fluoresz
cens detektor (AOAC 997.05).
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azonosító
száma

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluationreports
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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/723 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 5.)
a biotin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

Az 1831/2003/EK rendelet előírja a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyeztetését, valamint
rendelkezik az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. 10. cikke előírja továbbá a
70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A biotint a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként időbeli
korlátozás nélkül engedélyezték. A terméket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének
megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a 7. cikkel összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek
megfelelően két kérelmet nyújtottak be: egyet a biotin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való
újraértékelésére, egyet pedig a rendelet 7. cikke alapján az ivóvízzel történő új felhasználás tekintetében. A
kérelmezők azt kérték, hogy ezen adalékanyagokat a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyagkategóriába sorolják be. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt
adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2012. október 16-i és október 17-i
véleményében (3) megállapította, hogy a biotin a takarmányokban és az ivóvízben a javasolt felhasználási
feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem pedig a környezetre. Azt is
megállapította, hogy a szintetikus biotin a takarmányozásban használt hatékony biotinforrás, amellyel
kapcsolatban nem merülnek fel felhasználókat érintő biztonsági problémák. A Hatóság szerint forgalomba
hozatal utáni egyedi nyomonkövetési intézkedéseket nem szükséges elrendelni. Ellenőrizte továbbá az
1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban és az ivóvízben
található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést is.

(5)

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

(6)

Mivel az engedélyezési feltételek módosításának haladéktalan alkalmazását nem indokolják biztonsági
szempontok, célszerű átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedé
lyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „vitaminok,
provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van” funkcionális csoportba
tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedé
lyezett.
(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).
(3) EFSA Journal 2012;10(11):2925;EFSA Journal 2012;10(11):2926.
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2. cikk
(1) A mellékletben szereplő anyag és az azt tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak
elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig
továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.
(2) Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, 2015.
november 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a
meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai
élelmiszer-termelő állatok.
(3) Azon takarmánykeverékek és a mellékletben meghatározott anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, 2017.
május 26. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a
meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai nem
élelmiszer-termelő állatok.
3. 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, 2015. május 5-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása
van
3a880

—

Biotin

Az adalékanyag összetétele
Biotin
Hatóanyag
C10H16N2O3S
— CAS-szám: 58-85-5
— kémiai szintézissel előállított szilárd biotin
— tisztasági kritérium: min. 97 %
Analitikai módszer (1)
A takarmány-adalékanyag D-(+)-biotin-tartal
mának meghatározására: potenciometrikus tit
rálás és optikai forgatással történő azonosítás
(Európai Gyógyszerkönyv 6.0, 01/2008:1073-as
módszer).

—

—

—

1. A biotin forgalmazása és
készítmények adalékany
agaként való felhasználása
megengedett.

2025. má
jus 26.

2. Az adalékanyagok és az
előkeverék használati uta
sításában fel kell tüntetni
az előírt tárolási és stabili
tási körülményeket.
3. Biztonsági előírás: haszná
latkor védőmaszk viselése
kötelező.
4. Az adalékanyag ivóvízben
való felhasználása megen
gedett.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

D-(+)-biotin

Minden ál
latfaj

Az előkeverékek és a takarmányok D-(+)-bio
tin-tartalmának meghatározására: fordított fá
zisú nagy teljesítményű folyadék-kromatográfi
ával kapcsolt tandem tömegspektrometria
(RP-HPLC-MS/MS).
A víz D-(+)-biotin-tartalmának meghatározá
sára: mikrobiológiai vizsgálat (USP 21 [az
Egyesült Államok 21. gyógyszerkönyve], 3. kie
gészítés, (88) 1986-os módszer).
(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluationreports
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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 5.)
a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

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

(2)

Az A-vitamin takarmány-adalékanyagként történő felhasználását valamennyi állatfaj esetében a 70/524/EGK
irányelvnek megfelelően határozatlan időre engedélyezték. Az említett terméket ezt követően az 1831/2003/EK
rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántar
tásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően
kérelmet nyújtottak be a retinil-acetát, retinil-palmitát és retinil-propionát formájában lévő A-vitamin és annak
készítményei valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére vonatkozóan, valamint – a
rendelet 7. cikke alapján – az ivóvízben megvalósuló új használat tekintetében. A kérelmező azt kérte, hogy az
említett adalékanyagokat a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be. A
kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumen
tumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2012. december 12-i véleményében (3)
megállapította, hogy a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát a takarmányokban a javasolt felhasz
nálási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem a környezetre.

(5)

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát hatékony Avitaminforrások, és hogy nem merülhetnek fel felhasználókat érintő biztonsági problémák. A Hatóság úgy ítélte
meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatal utáni nyomon követésre vonatkozó egyedi követelményeket
elrendelni. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által
benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

A retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet
5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek, kivéve az ivóvízben megvalósuló használat tekintetében.
Ennek megfelelően az említett anyagok használata az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint
takarmányban engedélyezhető. Az A-vitamin maximális tartalmát meg kell határozni, függetlenül annak
formájától. Az A-vitamin nem adható be közvetlenül az ivóvízzel, mivel egy további alkalmazási mód növelné a
fogyasztókat érintő kockázatot. Ezért a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát mint tápértékkel
rendelkező adalékanyagok „vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek
hasonló hatásuk van” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagként való használata ivóvízben nem
engedélyezett. Ez a tilalom nem vonatkozik a vízzel bejuttatott, összetett takarmányban található adalékany
agokra.

(7)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását,
átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új
követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).
(3) EFSA Journal 2013; 11(1):3037.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „vitaminok,
provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van” funkcionális csoportba
tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedé
lyezett.
2. cikk
A retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába
és „vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van”
funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagként való használata ivóvízben nem engedélyezett.
3. cikk
A mellékletben szereplő anyagok és az azt tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2015. november 26. előtt állítottak elő és
címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig
továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.
Azon összetett takarmányok és a szóban forgó anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, amelyeket 2016. május 26.
előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek
kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat élelmiszertermelő állatok takarmá
nyozására szánják.
Azon összetett takarmányok és a szóban forgó anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok, amelyeket 2017. május 26.
előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. május 26. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek
kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat nem élelmiszertermelő állatok
takarmányozására szánják.
4. 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, 2015. május 5-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az
engedély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Maximális
életkor

Legnagyobb
tartalom

A-vitamin IU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

További rendelkezések

Az
engedély
lejárta
HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatá
suk van
3a672a

—

Retinil-ace
tát vagy
A-vitamin

Az adalékanyag összetétele
Retinil-acetát
Trifenilfoszfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
A hatóanyag jellemzése

(Szopós- és el
választott) ma
lacok

—

—

16 000

—

—

6 500

C22H32O2

Kocák

—

—

12 000

CAS-szám: 127-47-9
Retinil-acetát, szilárd forma, előállítás kémiai Egyéb sertések
szintézissel.

—

—

—

Tisztasági kritériumok: min. 95 % (min. Csirkék és ki
2,76 MIU/g).
sebb baromfifa
jok
1
Analitikai módszerek ( )

≤ 14 nap

—

20 000

A takarmány-adalékanyag teljes A-vitamin
tartalmának meghatározására: vékonyréteg- Pulykák
kromatográfia UV detektálással (TLC-UV)
(Európai Gyógyszerkönyv, 6. kiadás,
0217. monográfia).
Az előkeverékek és takarmány-adalékanya
gok teljes A-vitamintartalmának meghatáro Egyéb baromfi
zására: fordított fázisú nagy teljesítményű fo
lyadék-kromatográfia (RP-HPLC) UV vagy
fluoreszcenciás detektálással – 152/2009/EK Tejelő tehenek
és tenyésztehe
rendelet (2).
nek

> 14 nap

—

10 000

≤ 28 nap

—

20 000

> 28 nap

—

10 000

—

—

10 000

—

9 000

4 hónap

—

16 000

Egyéb borjak és
tehenek

—

—

25 000

3. A tartalomra a címkén is
feltüntetett
következő
egyenérték alkalmazandó:
1IU = 0,344μg retinil-ace
tát.
4. A retinil-acetát, a retinilpalmitát vagy a retinilpropionát keveréke nem
haladhatja meg az adott
fajokra és kategóriákra
meghatározott
legna
gyobb tartalmat.
5. Az adalékanyag és az elő
keverékek használati uta
sításában fel kell tüntetni
a tárolási és a stabilitási
feltételeket.
6. Biztonsági előírás: az
anyag kezelésekor védő
maszk, védőszemüveg és
védőkesztyű viselése köte
lező.
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Tenyészborjak

2. A retinil-acetát kereske
delmi forgalomba hoz
ható és gyógyszerkészít
ményből álló adalékany
agként használható.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Hízósertések

Retinil-acetát

1. Az adalékanyag előkeve
2025.
rékkel keverendő bele a május 26.
takarmányba.

Az
engedély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Retinil-pal
mitát vagy
A-vitamin

Az adalékanyag összetétele
Retinil-palmitát
Trifenilfoszfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
adalék
A hatóanyag jellemzése
Retinil-palmitát
C36H60O2

≤ 2 hónap

—

16 000

> 2 hónap

—

—

Hízómarhák-,
-juhok és -kecs
kék

—

—

10 000

Egyéb marhák,
juhok és kecs
kék

—

—

—

Emlősök

—

—

Csak tej
pótlók:
25 000

Egyéb állatfajok

—

—

—

(Szopós- és el
választott) ma
lacok

—

—

16 000

—

—

6 500

Kocák

—

—

12 000

—

—

—

≤ 14 nap

—

20 000

> 14 nap

—

10 000

CAS-szám: 79-81-2
Retinil-palmitát, szilárd és folyékony forma, Egyéb sertések
előállítás kémiai szintézissel: min. 90 %
vagy 1,64 MIU/g.
Csirkék és ki
sebb baromfifa
jok

2025.
1. Az adalékanyag előkeve
rékkel keverendő bele a május 26.
takarmányba.
2. A retinil-palmitát kereske
delmi forgalomba hoz
ható és gyógyszerkészít
ményből álló adalékany
agként használható.
3. A tartalomra a címkén is
feltüntetett
következő
egyenérték alkalmazandó:
1IU = 0,5458μg retinilpalmitát.
2015.5.6.

Hízósertések

Az
engedély
lejárta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3a672b

A-vitamin IU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

További rendelkezések

HU

Tenyészbá
rányok és -gi
dák

Maximális
életkor

Legnagyobb
tartalom
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Az adalék
anyag
azonosító
száma

Az
engedély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Pulykák

Maximális
életkor

A-vitamin IU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

20 000

> 28 nap

—

10 000

—

—

10 000

—

—

9 000

4 hónap

—

16 000

—

—

25 000

≤ 2 hónap

—

16 000

> 2 hónap

—

—

Hízómarhák-,
-juhok és -kecs
kék

—

—

10 000

Egyéb marhák,
juhok és kecs
kék

—

—

—

Emlősök

—

—

Csak tej
pótlók:
25 000

Egyéb állatfajok

—

—

—

A takarmány-adalékanyag teljes A-vitamin
tartalmának meghatározására: vékonyrétegkromatográfia UV detektálással (TLC-UV)
(Európai Gyógyszerkönyv, 6. kiadás,
0217. monográfia).
Egyéb baromfi
Az előkeverékek és takarmány-adalékanya
gok teljes A-vitamintartalmának meghatáro Tejelő tehenek
zására: fordított fázisú nagy teljesítményű fo és tenyésztehe
lyadék-kromatográfia (RP-HPLC) UV vagy nek
fluoreszcenciás detektálással – 152/2009/EK
rendelet.
Tenyészborjak
Egyéb borjak és
tehenek
Tenyészbá
rányok és -gi
dák

4. A retinil-acetát, a retinilpalmitát vagy a retinilpropionát keveréke nem
haladhatja meg az adott
fajokra és kategóriákra
meghatározott
legna
gyobb tartalmat.
5. Az adalékanyag és az elő
keverékek használati uta
sításában fel kell tüntetni
a tárolási és a stabilitási
feltételeket.
6. Biztonsági előírás: az
anyag kezelésekor védő
maszk, védőszemüveg és
védőkesztyű viselése köte
lező.
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—

Az
engedély
lejárta
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≤ 28 nap

További rendelkezések

HU

Analitikai módszerek (1)

Állatfaj vagy
-kategória

Legnagyobb
tartalom

2015.5.6.

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Retinil-pro
pionát vagy
A-vitamin

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Az adalékanyag összetétele
Retinil-propionát
Trifenilfoszfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg
adalék
A hatóanyag jellemzése
Retinil-propionát

Állatfaj vagy
-kategória

(Szopós- és el
választott) ma
lacok

Maximális
életkor

—

Legnagyobb
tartalom

A-vitamin IU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

—

16 000

—

—

6 500

Kocák

—

—

12 000

Egyéb sertések

—

—

—

≤ 14 nap

—

20 000

> 14 nap

—

10 000

≤ 28 nap

—

20 000

> 28 nap

—

10 000

C23H34O2
CAS-szám: 7069-42-3

Retinil-propionát, folyékony forma, előállítás
kémiai szintézissel: min. 95 % vagy Csirkék és ki
2,64 MIU/g
sebb baromfifa
jok
Analitikai módszerek (1)
A takarmány-adalékanyag teljes A-vitamin
tartalmának meghatározására: vékonyréteg- Pulykák
kromatográfia UV detektálással (TLC-UV)
(Európai Gyógyszerkönyv, 6. kiadás,
0217. monográfia).
Az előkeverékek és takarmány-adalékanya
gok teljes A-vitamintartalmának meghatáro Egyéb baromfi
zására: fordított fázisú nagy teljesítményű fo
lyadék-kromatográfia (RP-HPLC) UV vagy
fluoreszcenciás detektálással – 152/2009/EK Tejelő tehenek
és tenyésztehe
rendelet.
nek

—

—

10 000

—

—

9 000

4 hónap

—

16 000

Egyéb borjak és
tehenek

—

—

25 000

≤ 2 hónap

—

16 000

> 2 hónap

—

—

Tenyészbá
rányok és -gi
dák

1. Az adalékanyag előkeve
2025.
rékkel keverendő bele a május 26.
takarmányba.
2. A retinil-propionát keres
kedelmi forgalomba hoz
ható és gyógyszerkészít
ményből álló adalékany
agként használható.
3. A tartalomra a címkén is
feltüntetett
következő
egyenérték alkalmazandó:
= 0,3585μg retinil-pro
pionát.
4. A retinil-acetát, a retinilpalmitát vagy a retinilpropionát keveréke nem
haladhatja meg az adott
fajokra és kategóriákra
meghatározott
legna
gyobb tartalmat.
5. Az adalékanyag és az elő
keverékek használati uta
sításában fel kell tüntetni
a tárolási és a stabilitási
feltételeket.
6. Biztonsági előírás: az
anyag kezelésekor védő
maszk, védőszemüveg és
védőkesztyű viselése köte
lező.

2015.5.6.

Tenyészborjak

Az
engedély
lejárta
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Hízósertések

További rendelkezések

HU

3a672c

Az
engedély
jogosult
jának
neve
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Az adalék
anyag
azonosító
száma

Az
engedély
jogosult
jának
neve

Legkisebb
tartalom
Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai
módszer

Legnagyobb
tartalom

Hízómarhák-,
-juhok és -kecs
kék

—

—

10 000

Egyéb marhák,
juhok és kecs
kék

—

—

—

Emlősök

—

—

Csak tej
pótlók:
25 000

Egyéb állatfajok

—

—

—

A-vitamin IU/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

További rendelkezések

Az
engedély
lejárta

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluationreports
(2) A Bizottság 2009. január 27-i 152/2009/EK rendelete a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).
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Maximális
életkor

HU

Állatfaj vagy
-kategória
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Az adalék
anyag
azonosító
száma
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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/725 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 5.)
az (EU) 2015/360 végrehajtási rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási
támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról
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 18. cikke (2) bekezdése első albekez
désének b) pontjára és második albekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/360 bizottsági végrehajtási rendelet (2) által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás
kedvező hatást gyakorolt a sertéshús piacára. Várható az árak további stabilizálódása.

(2)

Ezért indokolt megszüntetni a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás odaítélését, valamint meghatározni
a támogatás iránti kérelmek benyújtásának határidejét.

(3)

A jogbiztonság érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni az (EU) 2015/360 végrehajtási rendeletet.

(4)

A spekuláció elkerülése érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2015/360 végrehajtási rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek
benyújtási határideje 2015. május 8.

2. cikk
Az (EU) 2015/360 végrehajtási rendelet 2015. május 8-ával hatályát veszti.
A szóban forgó rendelet azonban továbbra is alkalmazandó a keretében e rendelet hatálybalépése előtt kötött szerző
désekre.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) A Bizottság 2015. március 5-i (EU) 2015/360 végrehajtási rendelete a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántá
rolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 62., 2015.3.6., 16. o.).

2015.5.6.
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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, 2015. május 5-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Phil HOGAN

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/726 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 5.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 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),
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
bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

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

(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, 2015. május 5-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 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 ( )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

AL

49,4

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

110,0

ZZ

79,7

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6

(1) Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/727 HATÁROZATA
(2015. április 10.)
az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2015/17)
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendeletre
(EKB/2014/41) (1), és különösen annak 9. cikkére és 16. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) a felügyelt szervezetek és a felügyelt csoportok egyes kategóriái vonatkozásában
a kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegét díjfizetési felszólítások kibocsátása révén határozza meg, és ezt az
információt a vonatkozó díjfizetési időszak április 30-áig a honlapján közzéteszi.

(2)

Az első, azaz 2014 novemberétől decemberig tartó díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás a
2015-ös díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítással együtt kerül kibocsátásra. A 2015-ben kivetendő
éves felügyeleti díjak teljes összegének tehát az EKB-nál a felügyeleti feladataival összefüggésben 2014 novembere
óta felmerült kiadásokat kell tükröznie.

(3)

Ezek a kiadások elsősorban az EKB felügyeleti feladataival közvetlenül összefüggő költségekből állnak, például a
jelentős szervezetek felügyelete, a kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek felügyeletének felvigyázása, valamint
horizontális feladatok ellátása és különleges szolgáltatások. Emellett magukban foglalják az EKB felügyeleti
feladataival közvetetten összefüggő költségeket is, például az EKB támogató területei által nyújtott szolgáltatásokat,
beleértve a helyiségeket, az emberi erőforrások kezelését és az információtechnológiai szolgáltatásokat is.

(4)

Az egyes felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítása
érdekében a teljes költségeket két részre osztják: jelentős szervezetek és csoportok, illetve kevésbé jelentősnek
minősülő szervezetek és csoportok. A költségek megosztására az azon funkciókhoz rendelt kiadások alapján
kerül sor, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek közvetlen felügyeletét és a kevésbé jelentősnek minősülő
felügyelt szervezetek közvetett felügyeletét ellátják.

(5)

A bankfelügyeleti feladatokhoz kapcsolódó, az EKB-nál az első díjfizetési időszakban felmerült és a felügyeleti
díjakon keresztül beszedendő kiadásokat az EKB 2014-re szóló éves beszámolója (2) tartalmazta.

(6)

A 2015-ös díjfizetési időszakra eső becsült éves kiadások az EKB jóváhagyott költségvetéséből kerültek
levezetésre, figyelembe véve az EKB-nál felmerülő becsült éves kiadásokat érintő, az e határozat előkészítése
időpontjában ismert fejleményeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2014/17) (3) és az 1163/2014/EU
rendeletben (EKB/2014/41) szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.
(1) HL L 311., 2014.10.31., 23. o.
(2) Közzétéve 2015. februárban az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.
(3) Az Európai Központi Bank 2014. április 16-i 468/2014/EU rendelete az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi
Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról
(SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).
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2. cikk
Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege
(1) Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege 325 986 085 eurót tesz ki, amely
az EKB 2014 novemberére és decemberére eső tényleges költségeinek, valamint az EKB 2015-re eső éves költségeire
vonatkozó becslésnek felel meg, az e határozat I. mellékletében foglaltaknak megfelelően.
(2) A felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriái az e határozat II. mellékletében rögzített éves
felügyeleti díjak teljes összegét fizetik meg.
3. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2015. április 29-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 10-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
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I. MELLÉKLET
(EUR)
2014

2015

Összesen

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Irodaépületek bérleti és karbantartási díja

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Egyéb működési költség

9 316 824

121 783 921

131 100 745

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Bérek és juttatások

Összesen

II. MELLÉKLET
(EUR)
2014

2015

Összesen

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Jelentős szervezetekre vagy jelentős cso
portokra kivetett díjak

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Kevésbé jelentős szervezetekre vagy a ke
vésbé jelentős csoportokra kivetett díjak

4 350 200

31 944 132

36 294 332

Felügyeleti díjak
Ebből:
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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól 2020. január 25-ig
tartó időszakra történő kinevezéséről szóló, 2015. január 26-i (EU) 2015/116 tanácsi határozathoz
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20., 2015. január 27.)
1. A 49. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia”,
helyesen:

„D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya”.

2. Az 50. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Sr. D. Juan VICENTE HERRERA
Presidente de la Junta de Castilla y León”,
helyesen:

„Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO
Presidente de la Junta de Castilla y León”.

3. A 64. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Mr Joël RIGUELLE
Député bruxellois”,
helyesen:

„Mr Joël RIGUELLE
Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe”.

4. A 69. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya”,
helyesen:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya”.

5. A 69. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura”,
helyesen:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura”.
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Helyesbítés a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól 2020. január 25-ig
tartó időszakra történő kinevezéséről szóló, 2015. február 5-i (EU) 2015/190 tanácsi határozathoz
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 31., 2015. február 7.)
1.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Stephen ALAMBRITIS
Leader of London Borough of Merton”,
helyesen:

„Cllr Soterios ALAMBRITIS
Member of London Borough of Merton”.

2.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Mr Michael ANTONIW
Assembly Member for Pontypridd”,
helyesen:

„Mr Michael ANTONIW AM
Member of the National Assembly for Wales”.

3.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Robert Charles BRIGHT
Leader of Newport City Council”,
helyesen:

„Cllr Robert Charles BRIGHT
Member of Newport City Council”.

4.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Councillor East Renfrewshire Council”,
helyesen:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Member of East Renfrewshire Council”.

5.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Joseph COONEY
Leader of Pendle Council”,
helyesen:

„Cllr Joseph COONEY
Member of Pendle Council”.

6.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Trevor CUMMINGS
Member of Ards Borough Council”,
helyesen:

„Cllr Trevor William CUMMINGS
Member of Ards Borough Council”.

7.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Jeremy Roger EVANS
Assembly Member Greater London Authority”,
helyesen:

„Mr Jeremy Roger EVANS AM
Member of the Greater London Assembly”.
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A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Ms Megan FEARON
Member of the Northern Ireland Assembly”,
helyesen:

„Ms Megan FEARON MLA
Member of the Northern Ireland Assembly”.

9.

A 27. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Ms Patricia Josephine FERGUSON
Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn”,
helyesen:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP
Member of the Scottish Parliament”.

10. A 28. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Gordon Charles KEYMER
Leader of Tandridge District Council”,
helyesen:

„Cllr Gordon Charles KEYMER
Member of Tandridge Council”.

11. A 28. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Cormack MCCHORD
Councillor for Stirling”,
helyesen:

„Cllr Cormick MCCHORD
Member of Stirling Council”.

12. A 28. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Mr William Stewart MAXWELL
MSP for West of Scotland”,
helyesen:

„Mr William Stewart MAXWELL MSP
Member of the Scottish Parliament”.

13. A 28. oldalon, az I. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Paul WATSON
Leader, Sunderland Council”,
helyesen:

„Cllr Paul WATSON
Member of Sunderland Council”.

14. A 29. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Jennette ARNOLD
Assembly Member Greater London Authority”,
helyesen:

„Ms Jennette ARNOLD AM
Member of the Greater London Assembly”.

15. A 29. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Barbara GRANT
East Renfrewshire Council”,
helyesen:

„Cllr Barbara GRANT
Member of East Renfrewshire Council”.

L 115/41

L 115/42

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

16. A 29. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Arnold HATCH
Member of Craigavon Borough Council”,
helyesen:

„Cllr Arnold George HATCH
Member of Craigavon Borough Council”.

17. A 29. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Mr James Robert HUME
Regional List member for South of Scotland”,
helyesen:

„Mr James Robert HUME MSP
Member of the Scottish Parliament”.

18. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR
Regional List Member for the Highlands and Islands”,
helyesen:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP
Member of the Scottish Parliament”.

19. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Mr Fearghal MCKINNEY
Member of the Northern Ireland Assembly”,
helyesen:

„Mr Fearghal MCKINNEY MLA
Member of the Northern Ireland Assembly”.

20. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Robert John PRICE
Leader of Oxford Council”,
helyesen:

„Cllr Robert John PRICE
Member of Oxford Council”.

21. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Gary ROBINSON
Leader Shetland Islands Council”,
helyesen:

„Cllr Gary ROBINSON
Member of Shetland Islands Council”.

22. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Rhodri Glyn THOMAS
Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr”,
Helyesen:

„Mr Rhodri Glyn THOMAS AM
Member of the National Assembly for Wales”.

23. A 30. oldalon, a II. mellékletben:
a következő szövegrész: „Cllr Martin John Beresford VEAL
Chairman, Bath & North East Somerset Council”,
helyesen:

„Cllr Martin John Beresford VEAL
Member of Bath & North East Somerset Council”.
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