Az Európai Unió

Hivatalos Lapja
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 12

★
★
★

59. évfolyam

Jogszabályok

Magyar nyelvű kiadás

2016. január 19.

Tartalom

II

Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK
★

A Tanács (EU) 2016/44 rendelete (2016. január 18.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó
intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről ...............

1

★

A Bizottság (EU) 2016/45 végrehajtási rendelete (2016. január 18.) a hagyományos különleges
termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb
jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Prekmurska gibanica [HKT]) ...................................... 27

★

A Bizottság (EU) 2016/46 rendelete (2016. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén
található oxadixil és spinetoram megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő
módosításáról (1) .............................................................................................................. 28

★

A Bizottság (EU) 2016/47 végrehajtási rendelete (2016. január 18.) az al-Kaida hálózattal
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes
korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 241. alkalommal
történő módosításáról ...................................................................................................... 42
A Bizottság (EU) 2016/48 végrehajtási rendelete (2016. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról .................... 45

HATÁROZATOK
★

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2016/49 határozata (2016. január 7.) az Európai
Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM
Ukrajna) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUAM UKRAJNA/1/2016) .................................. 47

★

A Tanács (KKBP) 2016/50 határozata (2016. január 18.) az Európai Unió mali KBVPmissziójáról (EUCAP Sahel Mali [helyesen: EUCAP Száhil Mali]) szóló 2014/219/KKBP
határozat módosításáról ................................................................................................... 48

(1) EGT-vonatkozású szöveg

HU

(folytatás a túloldalon)

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint
csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

★

A Tanács (KKBP) 2016/51 határozata (2016. január 18.) a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi
egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő
támogatásáról ................................................................................................................ 50

2016.1.19.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/1

II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2016/44 RENDELETE
(2016. január 18.)
a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,
tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1),
tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2011. február 28-án elfogadta 2011/137/KKBP határozatot (2). Az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsa (ENSZ BT) 1970(2011) sz. határozatának, valamint az utóbbit felváltó határozatoknak megfelelően a
2011/137/KKBP határozat előírja a fegyverembargót, a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések
kivitelének tilalmát, valamint belépési korlátozásokat és olyan személyek és szervezetek pénzeszközeinek és
gazdasági erőforrásainak befagyasztását, akik részt vettek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos
megsértésében, többek között részt vettek a civil lakosságot és a létesítményeket érő, nemzetközi jogot sértő
támadásokban. Etermészetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolása a 2011/137/KKBP határozat
mellékleteiben találhatóak. A szükséges releváns intézkedések meghozatala érdekében ezért jogszabályalkotás
szükséges. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: a Biztonsági Tanács) azóta számos további
határozatot fogadott el Líbiáról, amelyben vagy kiterjesztette vagy módosította az ENSZ Líbiával szembeni
korlátozó intézkedéseit, ideértve a fegyverembargó hatályát módosító és az utazási korlátozásoknak és a vagyoni
eszközök befagyasztására irányuló intézkedéseknek az alkalmazását kiterjesztő 2174(2014) sz. ENSZ
BT-határozatot és a Biztonsági Tanácsnak a Líbia szuverenitása, függetlensége, területi integritása és nemzeti
egysége melletti elkötelezettségével kapcsolatos 2213(2015) sz. ENSZ BT-határozatot.

(2)

A Tanács 2015. május 26-án elfogadta a 2011/137/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/818 (3)
határozatot, figyelemmel arra, hogy Líbia békéje, biztonsága és stabilitása, valamint az ország politikai
átmenetének sikeres megvalósulása továbbra is veszélyben van. A (KKBP) 2015/818határozat azt is figyelembe
vette, hogy fenyegetést jelentenek azok a személyek és szervezetek is, akiknek, illetve amelyeknek a tulajdonában
vagy ellenőrzése alatt olyan, a Moammer Kadhafi korábbi líbiai rezsim ideje alatt eltulajdonított líbiai állami
pénzeszközök vannak, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, biztonságának vagy stabilitásának veszélyezte
tésére, illetve az ország politikai átmenete sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására. A Tanács
elvégezte a 2011/137/KKBP határozat II. és III. mellékletében szereplő olyan személyek és szervezetek
jegyzékének teljes felülvizsgálatát, akikre, illetve amelyekre utazási korlátozások vonatkoznak és akiknek, illetve
amelyeknek vagyoni eszközeit befagyasztották. A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel
hozott korlátozó intézkedésekről szóló egységes szerkezetbe foglalt (KKBP) 2015/1333 határozatot, és hatályon
kívül helyezte a 2011/137/KKBP határozatot.

(1) HL L 206., 2015.8.1., 34. o.
(2) A Tanács 2011/137/KKBP határozata (2011. február 28.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 58.,
2011.3.3., 53. o.).
(3) A Tanács (KKBP) 2015/818 határozata (2015. május 26.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló
2011/137/KKBP határozat módosításáról (HL L 129., 2015.5.27., 13. o.).
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(3)

Az egyértelműség érdekében a számos későbbi rendelettel módosított és végrehajtott 204/2011/EU tanácsi
rendeletet (1) hatályon kívül kell helyezni, és egy új rendeletben szükésges egységes szerkezetbe foglalni.

(4)

Tekintettel arra, hogy Líbia konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a
2015/1333/KKBP határozat mellékletei módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség
biztosítása érdekében, az e rendelet II. és III. mellékletében foglalt jegyzékek módosítására vonatkozó hatáskört a
Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell
tenni azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a nevét és más lényeges
adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani.
A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (2), valamint a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3).

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba
kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
E rendelet alkalmazásában:
a) „pénzeszközök” bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:
i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskö
telezvények;
iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a
részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az
opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;
iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;
v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;
vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;
b) „pénzeszközök befagyasztása” a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának,
az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást
eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése
tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a
portfóliókezelést is;
c) „gazdasági erőforrások” mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem
pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
d) „gazdasági erőforrások befagyasztása” a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére
irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értéke
sítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;
e) „technikai segítségnyújtás” javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy
bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás,
képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósulhat meg; köztük a
segítségnyújtás szóbeli formái is;
(1) A Tanács 204/2011/EU rendelete (2011. március 2.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról (HL L 58.,
2011.3.3. 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK rendelete (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
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f) „szankcióbizottság” az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1970(2011) sz. ENSZ
BT-határozata 24. pontjának értelmében létrehozott bizottsága;
g) „az Unió területe” a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell
az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;
h) „a jegyzékbe vett hajók” a 2146(2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjában említett szankcióbizottság által
megjelölt, e rendelet V. mellékletében felsorolt hajók;
i) „a líbiai kormány kapcsolattartó pontja” a 2146(2014) sz. ENSZ BT-határozat 3. pontjának megfelelően a szankcióbi
zottságnak megküldött értesítés szerint a líbiai kormány által kijelölt kapcsolattartó pont.

2. cikk
(1)

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve
történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e –
bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;
b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban
említett tilalmak megkerülése.
(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések Líbiából történő beszerzése,
behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Líbiából származik-e vagy sem.
(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió vagy tagállamai
személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által,
kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Líbiába exportált védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre
és a katonai sisakra.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk
megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését,
szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi
célú felhasználásra szánják.

3. cikk
(1)

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján (1) (a közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk
rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett
technikai segítségnyújtás bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;
b) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett
technikai segítségnyújtás, bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;
c) a közös katonai listán vagy az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett
finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szolgálta
tásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló
támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy
Líbiában történő felhasználásra;
d) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítség
nyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása Líbiában vagy líbiai felhasználás céljából;
e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)–d) pontban
említett tilalmak megkerülése.
(1) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.
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Az (1) bekezdéstől eltérve, az abban meghatározott tilalmak nem alkalmazandók az alábbiakra:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó, katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai
segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás;
b) az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió személyzete vagy az Unió tagállamainak személyzete, a média
képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes
használatukra, átmeneti jelleggel Líbiába exportált védőruházat, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra;
c) a líbiai kormány részére nyújtott, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás,
finanszírozás és pénzügyi támogatás, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint, az abban meghatározott tilalmak nem
alkalmazandók az alábbiakra:
a) fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok egyéb értékesítéséhez és szolgáltatásához kapcsolódó technikai segítség
nyújtásra, finanszírozás és pénzügyi támogatás;
b) technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy
leszerelési támogatásként nyújtott katonai felszerelésekhez kapcsolódóan, ide értve a b) pont hatálya alá nem tartozó
fegyvereket és azokhoz kapcsolódó anyagokat,.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk
megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelésekhez kapcsolódó
technikai segítségnyújtást, finanszírozást és pénzügyi támogatást, amennyiben megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket
kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

4. cikk
Az olyan áruk és technológia átadásának megakadályozása érdekében, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, illetve
amelyek szolgáltatását, értékesítését, átadását vagy kivitelét e rendelet tiltja, a Líbia területéről az Unió vámterületére,
illetve az Unió vámterületéről Líbia területére szállított minden áru tekintetében, a 450/2008/EK rendelet (1) és a
952/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a
vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott, az érkezést és az indulást megelőző, kiegészítő informá
ciószolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok mellett az információszolgáltató személy nyilatkozik arról, hogy az
áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy azok e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az exportált
áruk engedélyhez kötöttek, közlik a megadott kiviteli engedély adatait. Ezeket a kiegészítő elemeket esettől függően vagy
írásos formában, vagy vámáru-nyilatkozat felhasználásával kell benyújtani az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező
hatóságához.

5. cikk
(1) A II. és a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó,
ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell
fagyasztani.
(2) A II. és a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy
javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.
(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyek közvetett vagy közvetlen célja vagy
hatása az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek megkerülése.
(4) A 2011. szeptember 16-án a VI. mellékletben felsorolt szervezetekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek
által birtokolt vagy ellenőrzött, az említett napon Líbia területén kívül található valamennyi pénzeszközt és gazdasági
erőforrást befagyasztva kell tartani.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex)
(HL L 145., 2008.6.4. 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269.,
2013.10.10. 1. o.).
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6. cikk
(1) A II. melléklet tartalmazza a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által az 1970(2011) sz. ENSZ
BT-határozat 22. pontjával, az 1973(2011) sz. ENSZ BT-határozat 19., 22. vagy 23. pontjaival, a 2174(2014) sz. ENSZ
BT-határozat 4. pontjával, illetve a 2213(2015) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjával összhangban megjelölt természetes
vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.
(2) A III. melléklet tartalmazza a II. mellékletben nem szereplő azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket
és szerveket,
a) akik vagy amelyek részt vettek vagy bűnrészesként közreműködtek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló
súlyos megsértése elkövetésének elrendelésében, ellenőrzésében vagy más módon történő irányításában, többek
között civil lakosságot és létesítményeket érő, légi bombázást is magában foglaló, nemzetközi jogot sértő támadások
megtervezésében, parancsba adásában, elrendelésében vagy végrehajtásában való részvétel vagy bűnrészesség által;
b) akik vagy amelyek megsértették az 1970(2011) sz., az 1973(2011) sz. ENSZ BT-határozat vagy e rendelet rendelke
zéseit vagy ilyen jogsértésben részt vettek;
c) akiket vagy amelyeket Moammer Kadhafi korábbi líbiai rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más
módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, és továbbra is veszélyt jelentenek Líbia
békéjére, stabilitására vagy biztonságára, illetve az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve;
d) akik vagy amelyek Líbia békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető tevékenységekben vesznek részt vagy ilyen
tevékenységeket támogatnak, illetve akadályozzák vagy aláássák az ország politikai átmenetének sikeres megvaló
sulását, többek között az alábbiak révén:
i.

Líbiában az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő
tevékenységek vagy emberi jogi visszaélésnek minősülő tevékenységek tervezése, irányítása vagy elkövetése
Líbiában;

ii. a líbiai repülőterek, vasúti- vagy buszpályaudvarok, valaminttengeri kikötők elleni, vagy Líbia állami intézményei
vagy infrastruktúrája elleni, vagy a Líbia területén lévő külképviseletek elleni támadások;
iii. támogatás nyújtása fegyveres csoportok vagy bűnszervezetek számára a nyersolaj vagy bármely más természeti
erőforrás Líbiában való jogellenes kiaknázása révén;
iv. líbiai állami pénzügyi intézmények és a líbiai nemzeti olajvállalat fenyegetése vagy a velük szemben alkalmazott
nyomásgyakorlás, valamint olyan cselekményekben való részvétel, amelyek líbiai állami pénzeszközök eltulajdoní
tásához vezethetnek, vagy azt eredményezhetik;
v. az 1970(2011) sz. ENSZ BT-határozatban és e rendelet 1. cikkében elrendelt, Líbiával szembeni fegyverembargó
megsértése, és a vonatkozó rendelkezések kijátszásához való segítségnyújtás;
vi. személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek a fenti személyek, szervezetek vagy szervek egyikének
érdekében, nevében vagy utasítása szerint járnak el, vagy amely szervezet vagy szerv a fentiek vagy a II., illetve a
III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll; vagy
e) akiknek vagy amelyeknek a Moammer Kadhafi korábbi rezsimje alatt eltulajdonított olyan líbiai állami pénzeszközök
vannak a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, stabilitásának vagy bizton
ságának veszélyeztetésére, valamint a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy
aláásására.
(3) A II. és a III. mellékletnek tartalmaznia kell az adott személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait,
ezen okokat a Biztonsági Tanács, vagy a II. melléklet vonatkozásában az okokat szankcióbizottság határozza meg.
(4) A II. és a III. melléklet tartalmazza – amennyiben azok rendelkezésre állnak –az érintett természetes és jogi
személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, ezen adatokat a Biztonsági Tanács, vagy a
II. melléklet vonatkozásában az adatokat a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a
név – beleértve az álneveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány
száma, a nem, a cím amennyiben ismert valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek
esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A II. melléklet tartalmazza
továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.
(5) A VI. melléklet tartalmazza az e rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek
jegyzékbe vételének okait, amelyeket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közöl.

L 12/6

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.1.19.

7. cikk
Az olyan, a II. vagy III. mellékletben meg nem jelölt személyek, szervezetek vagy szervek esetében, amelyekben az abban
a mellékletekben megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek egyike részesedéssel rendelkezik, a megjelölt személy,
szervezet vagy szerv pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettség nem akadályozza
meg az említett meg nem jelölt személyeket, szervezeteket vagy szerveket abban, hogy folytassák jogszerű üzleti
tevékenységeiket, amennyiben ezen üzlet keretében nem bocsátanak pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a
megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére.

8. cikk
(1) Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami
hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági
erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy
gazdasági erőforrások:
a) a II. vagy a III. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett személyek és eltartott családtagjaik
alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghiteltörlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;
b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal
kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;
c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával
kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják,
feltéve, hogy amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely
személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az
érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő
öt munkanapon belül nem emelt kifogást.
(2) Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami
hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendel
kezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli
kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:
a) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt, vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személyre,
szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását az érintett tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak
és azt a bizottság jóváhagyta; és
b) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az
érintett hatáskörrel rendelkező hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a többi tagállam
hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi
engedélyt kell adni.

9. cikk
(1) Az 5. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek, valamint az 5. cikk
(4) bekezdésében említett szervezetek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami
hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a
következő feltételek teljesülnek:
a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági
zálogjog, vagy olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak:
i. amely a személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett, illetve került
meghozatalra; vagy
ii. amely az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetnek a Biztonsági Tanács által történő jegyzékbe vételének
időpontját megelőzően keletkezett, illetve került meghozatalra;
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b) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy
ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogai
tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;
c) a zálogjog vagy határozat nem a II. vagy a III. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javára
szól;
d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; és
e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.
(2) Az 5. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában a IV. mellék
letben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy
gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 5. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet
vagy szerv III. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, uniós
bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett
tagállamban érvényesíthető bírósági határozat hatálya alá tartoznak;
b) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban
érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait
szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;
c) a határozat nem valamely, a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv
javára szól; és
d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.
(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a
Bizottságot.

10. cikk
Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt
feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó
befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági
erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, amennyiben
úgy vélik, hogy erre a humanitárius célok, úgy mint a humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása, a polgári
lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek – például élelmiszerek és az előállításukhoz
szükséges mezőgazdasági termékek, gyógyszerek vagy villamos energia – biztosítása, vagy Líbiából történő evakuálás
céljából szükséges. Az érintett tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a
Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

11. cikk
(1) Az 5. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes
hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben:
a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a következő célok közül egyre vagy többre használják fel:
i.

humanitárius szükségletek;

ii. kizárólag polgári felhasználás céljából tüzelőanyag, villamos energia és víz;
iii. a szénhidrogének Líbia általi kitermelésének és értékesítésének újrakezdése;
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iv. a polgári kormány intézményeinek és a polgári állami infrastruktúrának a kialakítása, működtetése, illetve
megerősítése; vagy
v. a banki műveletek újrakezdésének elősegítése, többek között a Líbiával folytatandó nemzetközi kereskedelem
támogatásának vagy elősegítésének céljából;
b) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy pénzeszközökhöz és gazdasági erőfor
rásokhoz való hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítést követő öt munkanapon belül nem
emelt kifogást;
c) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról, hogy e pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat nem
bocsátják a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelke
zésére vagy javára;
d) az érintett tagállam az ilyen pénzeszközök és gazdasági erőforrások felhasználása tekintetében előzetes konzultációt
folytatott a líbiai hatóságokkal, és
e) az érintett tagállam a líbiai hatóságok tudomására hozta az e bekezdés b) és c) pontja alapján elküldött értesítést, és a
líbiai hatóságok az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadításától számított öt munkanapon belül
nem emeltek kifogást.
(2) Az 5. cikk (4) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy a kifizetés az érintett személy, szervezet vagy szerv által kötött
olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség
alapján válik esedékessé az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság
általi megjelölése előtt, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami
hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági
erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését, és nem
valamely, az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezet javára szól;
b) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

12. cikk

(1)

A 5. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai;
b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket az adott személynek,
szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi jegyzékbe vétele előtt
kötöttek meg vagy amelyek ezen időpont előtt keletkeztek;
c) a 9. cikk (1) bekezdésében említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján
teljesítendő kifizetések; vagy
d) az Unióban meghozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható, a 9. cikk (2) bekezdésében említett bírósági,
közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések,
feltéve, hogy a kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.
(2) A 5. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt
összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott
számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.
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13. cikk
Az 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a II. vagy a III. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy
szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló
olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a megjelölése
előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott
pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a) az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:
i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a II. vagy a III. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet
vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;
ii. a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését.
b) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az
érintett tagállam legalább tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló
szándékáról;
c) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a
tagállam az engedély megadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot az említett
megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról.

14. cikk
Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami
hatóságok engedélyezhetik bizonyos pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt kikötői
hatóságok rendelkezésére bocsátását a 2011. június 7. előtt megkötött szerződések 2011. július 15-ig történő végrehaj
tásával kapcsolatban, kivéve a kőolajjal, gázzal és finomított kőolajtermékekkel kapcsolatos szerződéseket. A tagállam az
engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedé
lyekről.

15. cikk
(1) Tilos a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő megjelölt hajókon szállított, Líbiából származó nyersolaj
berakodása, szállítása vagy kirakodása, kivéve, ha a líbiai kormány kapcsolattartó pontjával folytatott megbeszélést
követően az adott tagállam illetékes hatósága azt engedélyezi.
(2) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a megjelölt hajóknak az Unió területén lévő kikötőkben
való fogadása vagy oda bejutás biztosítása számukra.
(3) A (2) bekezdésben megállapított intézkedés nem alkalmazandó, amennyiben az Unió területén lévő kikötőbe való
belépés vizsgálat céljából vagy veszélyhelyzet esetén szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába.
(4) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok
területén a megjelölt hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása és más módon való ellátása, ideértve üzemanyag
vagy más ellátás biztosítását.
(5) A IV. mellékletben meghatározott tagállami illetékes hatóságok a (4) bekezdésben előírt intézkedés alól
mentességet engedélyezhetnek, ha az humanitárius vagy biztonsági célokból szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába.
Minden ilyen engedélyezésről írásban értesíteni kell a szankcióbizottságot és a Bizottságot.
(6) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos minden, a megjelölt hajókon szállított nyersolajjal
kapcsolatos pénzügyi tranzakció, ideértve a nyersolaj eladását, a nyersolaj hitelként való felhasználását és a nyersolaj
szállításával kapcsolatos biztosítás megkötését. E tilalom nem vonatkozik a kikötői díjaknak a (3) bekezdésben említett
esetekben való elfogadására.
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16. cikk
(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások
rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben ezt jóhiszeműen, abban a meggyőződésben teszik, hogy az
intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet
vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a
pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanságból került sor.
(2) A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják
maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk
feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

17. cikk
(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek
érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják,
ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés
keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés – különösen pénzügyi
garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés – kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen
igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:
a) a II. vagy III. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek;
b) bármely más líbiai személy, szervezet vagy szerv, ideértve a líbiai kormányt is;
c) az a) vagy a b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró
személyek, szervezetek vagy szervek.
(2) Egy igény érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a
bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az igény teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.
(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötele
zettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel
összhangban.

18. cikk
(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a
természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:
a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt internetes helyeken
feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóság részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely
elősegítheti e rendelet betartását, például az 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre
vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és
b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.
(2) Bármely, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre
azt adták vagy kapták.
(3) A (2) bekezdés azonban nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az
ilyen információkat Líbiával és más tagállamok illetékes hatóságaival, amennyiben azok jogellenesen felhasznált eszközök
visszaszerzésének elősegítése céljából szükségesek.
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19. cikk
A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják
egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a
rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által
hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

20. cikk
A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:
a) a IV. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján;
b) az V. melléklet módosítására a 2015/1333/KKBP határozat V. mellékletének módosításai szerint és a szankcióbi
zottság által a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 12. pontja szerint tett megállapítások alapján.

21. cikk
(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt,
szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a II. mellékletbe.
(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az 6. cikk
(1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a III. mellékletet.
(3) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés
közzététele útján – az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel,
lehetővé téve számára, hogy észrevételt tegyen.
(4) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti
az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a (1) és (2) bekezdésnek megfelelően.
(5) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a
jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító
adatait, a Tanács a II. Mellékletet ennek megfelelően módosítja.
(6)

A III. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

22. cikk
(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó
szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A megállapított szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden
későbbi módosításról.

23. cikk
Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolat
tartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a IV. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb
elérhetőségeket kell felhasználni.
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24. cikk
E rendeletet alkalmazni kell:
a) az Unió területén, a légterét is ideértve;
b) a valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;
c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;
d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;
e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy
szervre.
25. cikk
A 204/2011/EU rendelet hatályát veszti. A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő
hivatkozásokként kell értelmezni.
26. 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, 2016. január 18-án.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI
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I. MELLÉKLET
A BELSŐ ELNYOMÁS CÉLJAIRA FELHASZNÁLHATÓ, A 2., A 3. ÉS A 4. CIKKBEN EMLÍTETT
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

1.

Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:
1.1. Az Európai Unió közös katonai listája (1) („közös katonai lista”) ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott
lőfegyverek;
1.2. Kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású
alkatrészei;
1.3. A közös katonai lista által nem szabályozott céltávcsövek.

2.

A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3.

A következő járművek:
3.1. Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;
3.2. Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;
3.3. Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai
védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;
3.4. Kifejezetten a fogvatartott és/vagy őrizetbe vett személyek szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;
3.5. Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;
3.6. a 3.1–3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.
1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre.
2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a „járművek” közé tartoznak a pótkocsik is.

4.

Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:
4.1. Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek,
ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges
alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján
történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett
eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);
4.2. A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;
4.3. A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:
a) amatol;
b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);
c) nitroglikol;
d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN)
e) pikril-klorid;
f) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5.

A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:
5.1. Testvédelmet biztosító golyóálló és/vagy szúrásálló védőmellények;
5.2. Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos
rohamsisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

(1) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.
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Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:
— a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések,
— a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések.
6.

A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló
szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7.

Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem
szabályoz.

8.

Pengés szögesdrót.

9.

10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.
11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi
technológiák.
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II. MELLÉKLET
A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS
SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek
6.

Név: ABU ZAYD UMAR DORDA
Titulusa: n/a Tisztség: n/a. a) Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. b) A külső hírszerző hivatal
vezetője. Születési idő: n/a Születési hely: n/a Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak
részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám:
n/a Lakcím: n/a. Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel
időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási
tilalom). Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).
További információk
A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

7.

Név: Név: ABU BAKR YUNIS JABIR
Titulusa: vezérőrnagy. Tisztség: Beosztás: Védelmi miniszter. Születési idő: 1952 Születési hely: Jalo, Líbia.
Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampol
gárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel időpontja:
2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom).
Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltéte
lezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.
További információk
Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

8.

Név: MATUQ MOHAMMED MATUQ
Titulusa: n/a Tisztség: Beosztás: A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. Születési idő: 1956. Születési
hely: Khoms, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat:
n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel
időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási
tilalom). Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).
Feltételezett állapot/tartózkodási hely: ismeretlen, feltételezhetően fogva tartják.
További információk
A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló
szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

9.

Név: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat:
Aisha Muhammed Abdul Salam (Útlevélszám: 215215) Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a
Állampolgárság: n/a Útlevélszám: 428720 Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: Ománi Szultánság
(Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság) A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb
információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök
befagyasztása).
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság 2013-as időközi jelentése szerint az
1970. sz. határozat 15. pontját megsértve utazásokat tett.

10. Név: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: n/a Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas
névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám:
B/002210 Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: Algéria (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Algéria)
A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és
17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).
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További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel.
11. Név: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: n/a Születési idő: 1978 Születési hely: Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas
névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a
Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ:
Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).
Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.
12. Név: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: n/a Születési idő: 1970 Születési hely: Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas
névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a
Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi
Szultánság) A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat
15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel.
13. Név: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Születési idő: 1942
Születési hely: Sirte, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas
névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A
jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Az ENSZ által az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja
alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely:
elhunyt.
További információk
Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.
14. Név: MUTASSIM QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: Nemzetbiztonsági tanácsadó. Születési idő: 1976 Születési hely: Tripoli, Líbia
Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampol
gárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel időpontja:
2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom,
vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel.
15. Név: SAADI QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: A különleges erők parancsnoka. Születési idő: a) 1973.5.27. b) 1975.1.1. Születési hely:
Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a
Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a a) 014797; b) 524521. Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím:
Líbia (őrizetben van). A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az 1970. sz.
határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja
alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.
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16. Név: SAIF AL-ARAB QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: n/a Születési idő: 1982 Születési hely: Tripoli, Líbia Azonosításra alkalmas
névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a
Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ:
Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970.
sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel.
17. Név: SAIF AL-ISLAM QADHAFI
Titulusa: n/a Tisztség: A Qadhafi Alapítvány igazgatója Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia
Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampol
gárság: n/a Útlevélszám: B014995 Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/
tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában.) A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe
véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).
További információk
Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.
18. Név: ABDULLAH AL-SENUSSI
Titulusa: ezredes. Tisztség: a katonai hírszerzés igazgatója. Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.
Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Abdoullah Ould Ahmed (útlevélszám: B0515260; Születési idő: 1948
Születési hely: Anefif (Kidal), Mali; Kiállítás ideje: 2012.1.10.; Kiállítás helye: Bamako, Mali; Lejárat dátuma:
2017.1.10.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali személyazonosító szám: 073/SPICRE; Születési hely: Anefif, Mali;
Kiállítás ideje: 2011.12.6. Kiállítás helye: Essouck, Mali). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a
Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/
tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában.) A jegyzékbevétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információ: Jegyzékbe
véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011.3.17-én az 1970. sz.
határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).
További információk
A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint közreműködött az
Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért.
Muammar Qadhafi sógora.
19. Név: SAFIA FARKASH AL-BARASSI
Titulusa: n/a Tisztség: Születési idő: 1952 körül. Születési hely: Al Bayda, Líbia. Azonosításra alkalmas
névváltozat: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, szül.:1953.1.1. (ománi útlevélszáma: 03825239) Azonosításra
csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: 03825239 Nemzeti személyazo
nosító szám: n/a Lakcím: Ománi Szultánság A jegyzékbevétel időpontja: 2011. június 24. Egyéb információ:
Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni
eszközök befagyasztása).
További információk
Jelentős személyi vagyonnal rendelkezik, amelyet a rezsim céljaira is felhasználhat. Testvére, Fatima FARKASH,
ABDALLAH SANUSSI-nak, a líbiai katonai hírszerzés vezetőjének a felesége.
20. Név: ABDELHAFIZ ZLITNI
Titulusa: n/a Tisztség: a) Muammar Qadhafi ezredes kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős
minisztere; b) a Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere; c) A Líbiai Központi Bank
ideiglenes elnöke. Születési idő: 1935 Születési hely: n/a Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra
csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító
szám: n/a Lakcím: n/a A jegyzékbevétel időpontja: 2011. június 24. Egyéb információ: Jegyzékbe véve az
1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök
befagyasztása).
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További információk
Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. A Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős
minisztere. Zlitni jelenleg a Líbiai Központi Bank ideiglenesen megbízott elnöke. Előzőleg a National Oil
Corporation elnöke volt. A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg új forrásokat próbál szerezni a rezsim
számára a központi bank tartalékainak feltöltéséhez, melyeket a folyamatban lévő katonai műveletek fenntartása
már felemésztett.

2016.1.19.
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III. MELLÉKLET
A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS
SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

Név

1.

ABDUSSALAM,

Abdussalam
Mohammed

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbe
vétel időpontja

Beosztás: A Külső Biztonsági
Szervezet Terrorizmus Elleni
Részlegének vezetője.
Születési idő: 1952.
Születési hely: Tripoli, Libya.

Fontos forradalmi bizottsági tag.
Szoros kapcsolatban áll Muammar
Qadhafival. Szoros kapcsolatban állt
Muammar Qadhafi korábbi rezsimjé
vel.

2011.2.28.

2.

ABU SHAARIYA

Beosztás: A Külső Biztonsági
Szervezet helyettes vezetője.

Muammar Qadhafi sógora.
A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője;
e tisztsége révén szoros kapcsolatban
állt Muammar Qadhafi korábbi re
zsimjével.

2011.2.28.

3.

ASHKAL, Omar

Beosztás: A forradalmi bizott
ságok mozgalmának vezetője.
Születési hely: Sirte, Libya.
Feltételezett állapot: 2014 au
gusztusában Egyiptomban
meggyilkolták.

A forradalmi bizottságok részt vettek
a tüntetők elleni erőszakos cselekmé
nyekben.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

4.

ALSHARGAWI, Bashir

Születési idő: 1946.
Születési hely: Traghen.

Muammar Qadhafi kabinetjének veze
tője. Szoros kapcsolatban állt Muam
mar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

Születési idő: 1946.
Születési hely: Genzur.

Korábban a Belső Biztonsági Hivatal
igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

Születési idő: 1949. július 1.
Születési hely: Al-Bayda.

Korábban a Külső Biztonsági Hivatal
hírszerzési igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

Korábban az Általános Népi Kong
resszus főtitkára.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

Muammar Qadhafi kormányának mi
niszterelnöke.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

Muammar Qadhafi kormányának
egészségügyi és környezetvédelmi mi
nisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

Saleh Bashir

5.

TOHAMI, Khaled,

tábornok

6.

FARKASH,

Mohammed
Boucharaya

7.

EL-KASSIM ZOUAI,

Mohamed Abou

8.

AL-MAHMOUDI,

Baghdadi

9.

HIJAZI, Mohamad

Mahmoud
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Név

10.

11.

HOUEJ, Mohamad

Azonosító adatok

Születési idő: 1949.
Születési hely: Al-Azizia (Tri
poli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának
ipari, gazdasági és kereskedelmi mi
nisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

AL-GAOUD,

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a
mezőgazdaságért, valamint az állati
és a tengeri erőforrásokért felelős mi
nisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

Muammar Qadhafi kormányának
szociális minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

Születési idő: 1963. május 4.
Útlevél száma: B/014965 (ér
vényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának ok
tatási, felsőoktatási és kutatási minisz
tere. Szoros kapcsolatban állt Muam
mar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

AL-CHARIF, Ibrahim

Zarroug

13.

A jegyzékbe
vétel időpontja

Ali

Abdelmajid

12.

A jegyzékbevétel indokolása

2016.1.19.

FAKHIRI, Abdelkebir

Mohamad

14.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954.7.8.
Útlevél száma: B/014924 (ér
vényes 2013 végéig).

Korábban Muammar Qadhafi ezredes
közeli munkatársa, vezető szerepe
volt a biztonsági szolgálatokban, a rá
dió- és televíziótársaság korábbi igaz
gatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

15.

Taher Juwadi ezredes

Beosztás: A Forradalmi Gárda
parancsnoki láncában a ne
gyedik személy.
ezredes

A Qadhafi-rezsim kulcsfigurája. E
tisztsége révén szoros kapcsolatban
állt Muammar Qadhafi korábbi re
zsimjével.

2011.5.23.

16.

AL-BAGHDADI,

A forradalmi bizottságok ösz
szekötő hivatalának vezetője.

A forradalmi bizottságok részt vettek
a tüntetők elleni erőszakos cselekmé
nyekben.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

Beosztás: A Muammar Qadhafi
személyes biztonságáért felelős
szolgálat vezetője.
Születési idő: 1946.
Születési hely: Hun, Libya.

Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő
irányította a rendszer bírálói ellen el
követett erőszakos cselekményeket.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

Születési idő: 1948.
Születési hely: Sirte, Libya.

Muammar Qadhafi unokatestvére. Az
1980-as években részt vett a rendszer
bírálóinak meggyilkolásában és az ér
tesülések szerint több, Európában el
követett gyilkosságért is felelős. Egyes
feltételezések szerint fegyverbeszerzé
sekben is részt vett. Szoros kapcsolat
ban állt Muammar Qadhafi korábbi
rezsimjével.

2011.2.28.

Dr Abdulqader
Mohammed

17.

DIBRI, Abdulqader

Yusef

18.

QADHAF AL-DAM,

Sayyid Mohammed
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Név

19.

Azonosító adatok

AL QADHAFI, Quren

Salih Quren

20.

AL KUNI, Amid

Husain, ezredes

Feltételezett állapot/tartózko
dási hely: Dél-Líbia
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A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbe
vétel időpontja

Korábban Líbia csádi nagykövete.
Csádból a líbiai Szabhába távozott.
Közvetlenül részt vett a rezsimet szol
gáló zsoldos katonák toborzásában és
tevékenységük koordinálásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

Korábban Ghat kormányzója (Dél-Lí
bia). Közvetlenül részt vett zsoldos
katonák toborzásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar
Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

B. Szervezetek

A jegyzékbe
vétel időpontja

Név

Azonosító adatok

Indokolás

1.

Libyan Arab African
Investment
Company – LAAICO

http://www.laaico.com A társa
ságot 1981-ben alapították.
76351 Janzour-Líbia. 81370
Tripoli-Líbia
Tel.: 00 218 (21) 4890146 –
4890586 – 4892613
Fax: 00 218 (21) 4893800 –
4891867
email: info@laaico.com

Muammar Qadhafi rezsimjének ellen
őrzése alatt áll, és annak potenciális
pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

2.

Qadhafi
International Charity
and Development
Foundation (Qadhafi
Alapítvány a
jótékonysági
szervezetekért és a
fejlesztésért)

Az iroda elérhetőségei: Hay
Alandalus – Jian St. – Tripoli –
PoBox: 1101 – LÍBIA
Telefon: (+218) 214778301 –
Fax: (+218) 214778766;
email: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi rezsimjének ellen
őrzése alatt áll, és annak potenciális
pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

3.

Waatassimou
Alapítvány

Székhelye: Tripoli.

Muammar Qadhafi rezsimjének ellen
őrzése alatt áll, és annak potenciális
pénzeszköz-forrása

2011.3.21.

4.

Libyan Jamahirya
Broadcasting
Corporation (a líbiai
állami rádió és
televízió központi
hivatala)

Elérhetőségek:
tel.: 00 218 21 444 59 26;
00 21 444 59 00;
fax: 00 218 21 340 21 07
http://www.ljbc.net;
email: info@ljbc.net

A gyűlölet és az erőszak nyilvános
szítása, mivel hozzájárult a felkelők
elleni fellépéssel kapcsolatos félretájé
koztatási kampányhoz.

2011.3.21.

5.

A forradalmi gárda
csapatai

Részt vettek a tüntetők elleni erősza
kos fellépésben.

2011.3.21.
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A jegyzékbe
vétel időpontja

Név

Azonosító adatok

Indokolás

6.

Libyan Agricultural
Bank (más néven
Agricultural Bank;
más néven Al Masraf
Al Zirae Agricultural
Bank; más néven
Al Masraf Al Zirae;
más néven Libyan
Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El
Sharqya, P.O. Box 1100, Tri
poli, Líbia; Al Jumhouria
Street, East Junzour, Al Ghe
ran, Tripoli, Líbia;
e-mail cím agbank@agribankly.
org; SWIFT/BIC AGRULYLT
(Líbia);
Tel.: (218)214870586;
Tel.: (218) 214870714;
Tel.: (218) 214870745;
Tel.: (218) 213338366;
Tel.: (218) 213331533;
Tel.: (218) 213333541;
Tel.: (218) 213333544;
Tel.: (218) 213333543;
Tel.: (218) 213333542;
Fax: (218) 214870747;
Fax: (218) 214870767;
Fax: (218) 214870777;
Fax: (218) 13330927;
Fax: (218) 213333545

A Líbiai Központi Bank líbiai leány
vállalata

2011.4.12.

7.

Al-Inma Holding Co.
for Services
Investments

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

8.

Al-Inma Holding Co.
For Industrial
Investments

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Alap líbiai leányvállalata.

2011.4.12.

9.

Al-Inma Holding
Company for
Tourism Investment

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Alap líbiai leányvállalata

2011.4.12.

10.

Al-Inma Holding Co.
for Construction and
Real Estate
Developments

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Alap líbiai leányvállalata

2011.4.12.

11.

LAP Green Networks
(más néven LAP
Green Holding
Company)

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai
leányvállalata

2011.4.12.

Hasan al-Mashay Street (off
al- Zawiyah Street)
Tel.: (218) 213345187
Fax: +218.21.334.5188
e-mail: info@ethic.ly
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Indokolás

A jegyzékbe
vétel időpontja

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder
House, Milton Keynes,UK
Egyéb információ:
Nyilvántartási szám:
01794877 (UK)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült
Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

13.

Ashton Global
Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box
3162, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Egyéb információ:
Nyilvántartási szám: 1510484
(BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült
Királyságban bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.

14.

Capitana Seas
Limited

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett,
Saadi Qadhafi tulajdonában lévő tár
saság.

2011.4.12.

15.

Kinloss Property
Limited

Woodbourne Hall, PO Box
3162, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Egyéb információ:
Nyilvántartási szám: 1534407
(BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Vir
gin-szigeteken bejegyzett leányválla
lata.

2011.4.12.

16.

Baroque Investments
Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd,
First Floor, Millennium House,
Victoria Road, Douglas, Isle of
Man
Egyéb információ:
Nyilvántartási szám: 59058C
(IOM)

A Líbiai Beruházási Hatóság Man-szi
geten bejegyzett leányvállalata.

2011.4.12.
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IV. MELLÉKLET
A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 13. CIKKBEN ÉS A 18. CIKK
(1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE ÉS
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

a) Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:
BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg
CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/
ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije
OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVÁNIA

http://www.urm.lt
LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions
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MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties
AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl
PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548
SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk
FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities
b) Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:
European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. +32 22955585
Fax +32 22990873

L 12/25

L 12/26

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.1.19.

V. MELLÉKLET
AZ 1. CIKK H) PONTJÁBAN ÉS A 15. CIKKBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE ÉS A SZANKCIÓBIZOTTSÁG
ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

VI. MELLÉKLET
AZ 5. CIKK (4) MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

1. Név: Libyan Investment Authority (Líbiai Befektetési Hatóság)
Más néven: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Korábbi nevén: n/a Cím: 1 Fateh Tower Office, No 99
22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Líbia A jegyzékbevétel időpontja: 2011.3.17. Egyéb információk:
Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján, amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat
15. pontja módosított.
További információk
Moammer Qadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
2. Név: LIBYA AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO
Más néven: n/a Korábbi nevén: n/a Cím: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Líbia A jegyzék
bevétel időpontja: 2011.3.17. Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján,
amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat 15. pontja módosított.
További információk
Moammer Qadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/45 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 18.)
a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását
érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Prekmurska gibanica [HKT])
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 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta
Szlovénia kérelmét, amely az (EU) 2015/176 végrehajtási rendelettel módosított (2) 172/2010/EU bizottsági
rendelet alapján bejegyzett (3)„Prekmurska gibanica” hagyományos különleges termékhez kapcsolódó termékleírás
módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető
kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke
(2) bekezdésének b) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a
termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A „Prekmurska gibanica” (HKT) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett
módosítása jóváhagyásra kerül.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) A Bizottság 2015. február 5-i (EU) 2015/176 végrehajtási rendelete a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába bejegyzett
egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Prekmurska gibanica [HKT]) (HL L 30.,
2015.2.6., 16. o.).
(3) A Bizottság 2010. március 1-jei 172/2010/EU rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő
bejegyzéséről (Prekmurska gibanica [HKT]) (HL L 51., 2010.3.2., 11. o.).
(4) HL C 235., 2015.7.18., 16. o.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/46 RENDELETE
(2016. január 18.)
a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben,
illetve azok felületén található oxadixil és spinetoram megengedett maradékanyag-határértéke
tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005.
február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének
a) pontjára, 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, valamint 49. cikkének (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az oxadixil és a spinetoran tekintetében a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része maradékanyaghatárértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg.

(2)

Az oxadixil tekintetében az 592/2012/EU bizottsági rendelettel (2) módosított 396/2005/EK rendelet számos
termékre vonatkozóan ideiglenes MRL-eket állapított meg, a hatóanyag talajban való perzisztenciája miatt. A
Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy osszák meg a hatóanyagnak az érintett termékekben való előfordulására
vonatkozó ellenőrző adataikat. A benyújtott adatok szerint a póréhagymában, a gyökér- és gyökgumós
zöldségekben nem található a megfelelő meghatározási határ felett szermaradék. Ezért helyénvaló a meghatározási
határra csökkenteni ezeket az ideiglenes MRL-eket. Ezzel szemben a petrezselyemben, a zellerben, valamint a
saláta és egyéb salátafélék csoportjában továbbra is megtalálható az oxadixil szermaradéka. Az ellenőrző adatok
tanúsága szerint a 0,05 mg/kg-ban meghatározott ideiglenes MRL megfelelő az oxadixilnek e termékekben való
előfordulása tekintetében. Ezért helyénvaló ezeket az ideiglenes MRL-eket 0,05 mg/kg értékre csökkenteni. Az
említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendel
kezésre álló információkat fogja figyelembe venni.

(3)

A spinetoram tengeri emlősöktől eltérő emlősök húsában való előfordulása tekintetében a Codex Alimentarius
Bizottság által meghatározott MRL a 459/2010/EU bizottsági rendelettel (3) a 396/2005/EK rendeletbe felvételre
került. A 212/2013/EU bizottsági rendelet (4) hatályon kívül helyezte a 396/2005/EK bizottsági rendelet
I. mellékletét. Az I. mellékletben az emlős állatoktól származó húsra vonatkozó bejegyzés helyébe az
„emlős állatokból származó izom” bejegyzés lép (1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 és
1017010 kódszámok). Az MRL-eket azonban ekkor nem igazították ki a megváltozott kategóriának megfelelően.
Mivel a hatóanyag zsírban oldódó, és a szermaradékok várhatóan zsírmátrixban jelennek meg, az emlős állatoktól
származó zsír- és izomszövet tekintetében ennek megfelelően ki kell igazítani az MRL-eket.

(4)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az
új MRL-ekről, és megállapításaikat figyelembe vette.

(5)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendeletnek átmeneti intézkedéseket
kell előírnia azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek e rendeletbeli módosítását megelőzően állítottak elő, és
melyek vonatkozásában igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(1) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
(2) A Bizottság 2012. július 4-i 592/2012/EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az
egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, kaptán, ciprodinil, fluopikolid, hexitiazox, izoprotiolán, metaldehid,
oxadixil és foszmet megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 176., 2012.7.6., 1. o.).
(3) A Bizottság 2010. május 27-i 459/2010/EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a
bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes növényvédő szerek legmagasabb megengedett szermaradékszintje
tekintetében történő módosításáról (HL L 129., 2010.5.28., 3. o.).
4
( ) A Bizottság 2013. március 11-i 212/2013/EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az
említett mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítések és módosítások tekintetében való felváltásáról (HL L 68., 2013.3.12.,
30. o.).
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(7)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik
országok és az élelmiszer-ipari vállalkozások felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új követel
mények teljesítésére.

(8)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 396/2005/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
A 2016. február 8. előtt előállított termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő
módosítások nélkül alkalmazandó.
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, 2016. január 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. részében az oxadixilre és a spinetoramra vonatkozó oszlopok helyébe a
következő lép:

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (a)

Oxadixil

Spinetoram
(XDE-175)

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖL
CSŰEK

0,01 (*)

0110000

Citrusfélék

0110010

Grapefruitfélék

0110020

Narancs

0110030

Citrom

0110040

Zöld citrom/lime

0110050

Mandarin

0110990

Egyéb

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0120010

Mandula

0120020

Paradió/brazil dió

0120030

Kesu/kesudió

0120040

Gesztenye

0120050

Kókuszdió

0120060

Mogyoró

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0120080

Pekándió

0120090

Fenyőmag

0120100

Pisztácia

0120110

Dió

0120990

Egyéb

0130000

Almatermésűek

0130010

Alma

0130020

Körte

0130030

Birsalma

0130040

Naspolya

0130050

Japán naspolya

0130990

Egyéb

0,2

0,05 (*)

0,2
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(1)

0140000

(2)
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(3)

(4)

Csonthéjasok

0140010

Sárgabarack/kajszi

0140020

Cseresznye

0,05 (*)

0140030

Őszibarack

0,3

0140040

Szilva

0,05 (*)

0140990

Egyéb

0,05 (*)

0150000
0151000

0,2

Bogyósgyümölcsűek
a)

Szőlő

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

0152000

b)

Szamóca

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,5

0,2

0153010

Feketeszeder

0,05 (*)

0153020

Hamvas szeder

0,05 (*)

0153030

Málna (piros és sárga)

0153990

Egyéb

0154000

d)

0,8
0,05 (*)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0154010

Fürtös áfonya

0,2

0154020

Tőzegáfonya

0,05 (*)

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,05 (*)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,05 (*)

0154050

Csipkebogyó

0,05 (*)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,05 (*)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,05 (*)

0154080

Fekete bodza

0,05 (*)

0154990

Egyéb

0,05 (*)

0160000
0161000

Egyéb gyümölcsök
a)

ehető héjúak

0161010

Datolya

0161020

Füge

0161030

Étkezési olajbogyó

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

0161050

Karambola/uborkafa

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0161990

Egyéb

0,05 (*)
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(1)

0162000

(2)

b)

Kivi (zöld, piros, sárga)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

0162040

Fügekaktusz

0162050

Csillagalma

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0162990

Egyéb
c)

Avokádó

0163020

Banán

0163030

Mangó

0163040

Papája

0163050

Gránátalma

0163060

Csirimojó/krémalma

0163070

Guáva/guajava

0163080

Ananász

0163090

Kenyérgyümölcs

0163100

Durián

0163110

Tüskés annóna

0163990

Egyéb

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0211000

a)

burgonya

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

0212010

Kasszava gyökér/manióka

0212020

Édesburgonya/batáta

0212030

Jamszgyökér

0212040

Nyílgyökér

0212990

Egyéb

0213000

c)

(4)

0,01 (*)

0,05 (*)

nagyobbak, nem ehető héjúak

0163010

0210000

(3)

kisebbek, nem ehető héjúak

0162010

0163000

2016.1.19.

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételé
vel

0213010

Cékla

0213020

Sárgarépa

0213030

Gumós zeller

0213040

Torma

0213050

Csicsóka

0213060

Pasztinák/paszternák

2016.1.19.
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(1)

(2)

0213070

Petrezselyemgyökér

0213080

Retek

0213090

Bakszakáll

0213100

Karórépa

0213110

Tarlórépa

0213990

Egyéb

0220000

Hagymafélék
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(3)

(4)

0,01 (*)

0220010

Fokhagyma

0,05 (*)

0220020

Vöröshagyma

0,05 (*)

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,05 (*)

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0220990

Egyéb

0230000
0231000

Termésükért termesztett zöldségek
a)

Paradicsom

0231020

Étkezési paprika

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0231040

Okra/bámia

0231990

Egyéb
b)

Uborka

0232020

Apró uborka

0232030

Cukkini

0232990

Egyéb
c)

0,01 (*)
0,5

kabakosok – ehető héjúak

0232010

0233000

0,05 (*)

burgonyafélék

0231010

0232000

0,8

0,2

kabakosok – nem ehető héjúak

0233010

Dinnye

0233020

Sütőtök

0233030

Görögdinnye

0233990

Egyéb

0,05 (*)

0234000

d)

csemegekukorica

0,05 (*)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (*)

0240000

0241000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és
kis levelű terményeit)
a)

virágukért termesztett káposztafélék

0241010

Brokkoli

0241020

Karfiol

0241990

Egyéb

0,01 (*)

0,05 (*)
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(1)

0242000

(2)

b)

Kelbimbó

0242020

Fejeskáposzta

0242990

Egyéb
c)

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0243020

Kel

0243990

Egyéb

0250000
0251000

d)

(4)

leveles káposzta

0243010

0244000

(3)

fejképző káposztafélék

0242010

0243000

2016.1.19.

karalábé

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok
a)

saláta és egyéb salátafélék

0,05 (+)

0251010

Galambbegysaláta

0251020

Fejes salátafélék

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,05 (*)

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csí
rák és hajtások

0,05 (*)

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,05 (*)

0251060

Borsmustár/rukkola

0,05 (*)

0251070

Vörös mustár

0,05 (*)

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0,05 (*)

0251990

Egyéb

0,05 (*)

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0252010

Spenótfélék

0252020

Kövér porcsin

0252030

Mangold

0252990

Egyéb

0,05 (*)
10

0,01 (*)

0,05 (*)

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01 (*)

0,05 (*)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*)

0,05 (*)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*)

0,05 (*)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,05 (*)

0256010

Turbolya

0,01 (*)

0256020

Metélőhagyma

0,01 (*)

0256030

Zellerlevél

0,01 (*)

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

0,05 (+)

0256050

Zsálya

0,01 (*)

0256060

Rozmaring

0,01 (*)

0256070

Kakukkfű

0,01 (*)
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(3)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

0,01 (*)

0256090

Babérlevél

0,01 (*)

0256100

Tárkony

0,01 (*)

0256990

Egyéb

0,01 (*)

0260000

Hüvelyes zöldségek

(4)

0,01 (*)

0260010

Bab (hüvelyben)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,05 (*)

0260030

Borsó (hüvelyben)

0,1

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,05 (*)

0260050

Lencse

0,05 (*)

0260990

Egyéb

0,05 (*)

0270000

0,1

Szárukért termesztett zöldségek

0,05 (*)

0270010

Spárga

0,01 (*)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01 (*)

0270030

Szárzeller

0,05 (+)

0270040

Olasz édeskömény

0,01 (*)

0270050

Articsóka

0,01 (*)

0270060

Póréhagyma

0,01 (*)

0270070

Rebarbara

0,01 (*)

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*)

0270990

Egyéb

0,01 (*)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0280010

Termesztett gomba

0280020

Vadgomba

0280990

Moha és zuzmó

0290000
0300000

Algák és prokarióta szervezetek
HÜVELYESEK

0300010

Bab

0300020

Lencse

0300030

Borsó

0300040

Csillagfürt/farkasbab

0300990

Egyéb

0400000
0401000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

Olajos magvak

0401010

Lenmag

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)
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(1)

(2)

0401030

Mák

0401040

Szezámmag

0401050

Napraforgómag

0401060

Repcemag

0401070

Szójabab

0401080

Mustármag

0401090

Gyapotmag

0401100

Tökmag

0401110

Pórsáfránymag

0401120

Borágó magja

0401130

Gomborkamag

0401140

Kendermag

0401150

Ricinusbab

0401990

Egyéb

0402000

Olajbogyó olajkinyerésre

0402020

Olajpálma magja

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

0402040

Kapok

0402990

Egyéb

0500000

GABONAFÉLÉK

0500010

Árpa

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0500030

Kukorica

0500040

Köles

0500050

Zab

0500060

Rizs

0500070

Rozs

0500080

Cirok

0500090

Búza

0500990

Egyéb
KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0610000

Tea

0620000

Kávébab

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

0631000

(3)

(4)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

Olajtartalmú gyümölcsök

0402010

0600000

2016.1.19.

a)

virág

0631010

Kamilla

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz
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(1)

(2)

0631030

Rózsa

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

0631050

Kislevelű hárs

0631990

Egyéb

0632000

b)

Kerti szamóca

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

0632030

Maté

0632990

Egyéb
c)

Macskagyökér

0633020

Ginszeng

0633990

Egyéb
d)
Kakaóbab

0650000

Szentjánoskenyér
KOMLÓ

0800000

FŰSZEREK

0810000

Mag

0810010

Ánizsmag

0810020

Fekete kömény

0810030

Zeller

0810040

Koriander/kerti koriander

0810050

Kömény

0810060

Kapor

0810070

Édeskömény

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

0810090

Szerecsendió

0810990

Egyéb

0820000

0,02 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

a növény bármely más részei

0640000

0700000

(4)

gyökér

0633010

0639000

(3)

levelek és fűszernövények

0632010

0633000
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Termés

0820010

Szegfűbors

0820020

Szecsuáni bors

0820030

Kömény

0820040

Kardamom

0820050

Borókabogyó

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)
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(1)

(2)

0820070

Vanília

0820080

Tamarind

0820990

Egyéb

0830000

Kéreg

0830010

Fahéj

0830990

Egyéb

0840000

Gyökér- és rizóma

2016.1.19.
(3)

(4)

0,02 (*)

0,1 (*)

0840010

Édesgyökér

0,02 (*)

0,1 (*)

0840020

Gyömbér

0,02 (*)

0,1 (*)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,02 (*)

0,1 (*)

0840040

Torma

(+)

(+)

0840990

Egyéb

0,02 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0850000

Bimbó

0850010

Szegfűszeg

0850020

Kapribogyó

0850990

Egyéb

0860000

Virágbibe

0860010

Sáfrány

0860990

Egyéb

0870000

Magköpeny

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

0870990

Egyéb

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0900010

Cukorrépagyökér

0900020

Cukornád

0900030

Cikóriagyökér

0900990

Egyéb

1000000
1010000
1011000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

0,01 (*)

Szövetek a következő állatokból
a)

sertés

1011010

Izom

0,01 (*)

1011020

Zsírszövet

1011030

Máj

0,01 (*)

1011040

Vese

0,01 (*)

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1011990

Egyéb

0,01 (*)

0,2
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1012000

(2)

b)
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(3)

(4)

szarvasmarha

1012010

Izom

1012020

Zsírszövet

1012030

Máj

0,01 (*)

1012040

Vese

0,01 (*)

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1012990

Egyéb

0,01 (*)

1013000

c)

0,01 (*)
0,2

juh

1013010

Izom

1013020

Zsírszövet

1013030

Máj

0,01 (*)

1013040

Vese

0,01 (*)

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1013990

Egyéb

0,01 (*)

1014000

d)

0,01 (*)
0,2

kecske

1014010

Izom

1014020

Zsírszövet

1014030

Máj

0,01 (*)

1014040

Vese

0,01 (*)

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1014990

Egyéb

0,01 (*)

1015000

e)

0,01 (*)
0,2

lófélék

1015010

Izom

1015020

Zsírszövet

1015030

Máj

0,01 (*)

1015040

Vese

0,01 (*)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1015990

Egyéb

0,01 (*)

1016000

f)

0,01 (*)
0,2

baromfi

1016010

Izom

1016020

Zsírszövet

0,01 (*)

1016030

Máj

0,01 (*)

1016040

Vese

0,01 (*)

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1016990

Egyéb

0,01 (*)

1017000

g)

0,01

egyéb szárazföldi haszonállatok

1017010

Izom

1017020

Zsírszövet

0,01 (*)
0,2
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(1)

(2)

2016.1.19.
(3)

(4)

1017030

Máj

0,01 (*)

1017040

Vese

0,01 (*)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01 (*)

1017990

Egyéb

0,01 (*)

1020000

Tej

0,01 (*)

1020010

Szarvasmarha

1020020

Juh

1020030

Kecske

1020040

Ló

1020990

Egyéb

1030000

Madártojás

1030010

Csirke

1030020

Kacsa

1030030

Liba

1030040

Fürj

1030990

Egyéb

0,01 (*)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05 (*)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*)

(*)

Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(a)

Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

Oxadixil
(+)

A legfrissebb ellenőrző adatok szerint az oxadixil szermaradéka megtalálható a salátában és egyéb salátafélékben. Ezért a további
ellenőrző adatok benyújtásáig indokolt 0,05 mg/kg értékben ideiglenes MRL-eket meghatározni. Az MRL-ek felülvizsgálata során
a Bizottság figyelembe fogja venni az említett információt, amennyiben azt 2018. január 19-ig benyújtják, vagy az információ
benyújtásának elmaradása esetén annak hiányát.
0251000

a)

Saláta és egyéb salátafélék

0251010

Galambbegysaláta

0251020

Saláta

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0251060

Borsmustár/rukkola

0251070

Vörös mustár

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0251990

Egyéb

2016.1.19.
(+)

Petrezselyem

A legfrissebb ellenőrző adatok szerint az oxadixil szermaradéka megtalálható a szárzellerben. Ezért a további ellenőrző adatok
benyújtásáig indokolt 0,05 mg/kg értékben ideiglenes MRL-eket meghatározni. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság
figyelembe fogja venni az említett információt, amennyiben azt 2018. január 19-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának
elmaradása esetén annak hiányát.
0270030

(+)
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A legfrissebb ellenőrző adatok szerint az oxadixil szermaradéka megtalálható a petrezselyemben. Ezért a további ellenőrző
adatok benyújtásáig indokolt 0,05 mg/kg értékben ideiglenes MRL-eket meghatározni. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság
figyelembe fogja venni az említett információt, amennyiben azt 2018. január 19-ig benyújtják, vagy az információ benyújtásának
elmaradása esetén annak hiányát.
0256040
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Szárzeller

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése
szerint ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós
zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), figyelembe véve azokat a változásokat,
amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.
0840040

Torma

Spinetoram (XDE-175)
(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése
szerint ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós
zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), figyelembe véve azokat a változásokat,
amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.
0840040

Torma”

L 12/42

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2016.1.19.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/47 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 18.)
az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
241. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott
egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a
rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. december 30-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy
határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó
jegyzékben, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2016. január 7-én
a 881/2002/EK rendeletet 240. alkalommal módosították. További módosításokra van szükség az érintett
bejegyzések aktualizálása céljából. Továbbá, az ENSZ BT 2016. január 11-én úgy döntött, hogy egy bejegyzést
eltávolít a jegyzékből. A 881/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba
kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
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, 2016. január 18-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
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MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. A „Természetes személyek” pontban az alábbi bejegyzések a következőképpen módosulnak:
a) Az „Ibrahim Mohamed Khalil (más néven a) Khalil Ibrahim Jassem; b) Khalil Ibrahim Mohammad; c) Khalil
Ibrahim Al Zafiri; d) Khalil). Születési ideje: a) 1975.7.2., b) 1972.5.2., c) 1975.7.3., d) 1972, e) 1975.5.2.
Születési helye: a) Day Az-Zawr, Szíria; b) Bagdad, Irak; c) Moszul, Irak. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma:
T04338017 (Mainz idegenrendészeti hivatala által kiadott ideiglenes engedély, érvényessége 2013.5.8.-án lejárt).
Címe: Alte Ziegelei menekültszálló, 55128 Mainz, Németország. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában
meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Ibrahim Mohamed Khalil (más néven: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim
Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Születési ideje: a) 1975.7.2., b) 1972.5.2., c) 1975.7.3., d) 1972,
e) 1975.5.2. Születési helye: a) Day Az-Zawr, Szíria; b) Bagdad, Irak; c) Moszul, Irak. Állampolgársága: szíriai.
Útlevélszáma: T04338017. Címe: Alte Ziegelei menekültszálló, 55128 Mainz, Németország. Az Interpol-ENSZ
Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép és ujjlenyomatok állnak rendelkezésre.
A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”
b) A „Najmuddin Faraj Ahmad (alias a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin).
Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia. Születési ideje: a) 1956.7.7., b) 1963.6.17. Születési helye:
Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság, Irak. Állampolgársága: iraki.” bejegyzés helyébe a következő
szöveg lép:
„Najmuddin Faraj Ahmad (más néven: a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin).
Nemzeti személyazonosító száma: 0075258 számú fejadagkártya. Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia.
Születési ideje: a) 1956.7.7., b) 1963.6.17. Születési helye: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság,
Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: Anyja neve: Masouma Abd al-Rahman. az Interpol-ENSZ
Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.”
c) Az „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (más néven: a) Dr. Ibrahim »Awwad Ibrahim« Ali al-Badri
al- Samarrai'; b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i;
d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i; e) Abu Du'a; f) Abu Duaa; g) Dr. Ibrahim; h) Abu Bakr al-Baghdadi
al-Husayni al- Quraishi; i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulusa: Dr. Címe: Irak. Születési ideje: 1971. Születési helye:
a) Samarra, Irak, b) Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: a) az al-Kaida iraki vezetője; b) jelenleg Irakban
tartózkodik; c) főleg háborús nevén ismert (Abu Du'a, Abu Duaa'). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában
meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (más néven a) Dr. Ibrahim »Awwad Ibrahim« Ali al-Badri
al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim
Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni
al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulusa: Dr. Címe: a) Irak; b) Szíria. Születési ideje: 1971. Születési helye:
a) Samarra, Irak, b) Irak. Állampolgársága: iraki. Azonosító száma: 0134852 számú fejadagkártya. Egyéb
információ: a) jelenleg Irakban és Szíriában tartózkodik; b) főleg háborús nevén ismert (Abu Du'a, Abu Duaa');
c) házastársa neve: Saja Hamid al-Dulaimi; d) házastársa neve: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) Személy
leírás: Magassága: 1,65 m. Súlya: 85 kg. Fekete haj és szemek. Fehér bőr. Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács
speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában
meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5.”
d) Az „Akhmed Rajapovich Chataev (más néven a) Akhmad Shishani; b) David Mayer; c) Elmir Sene; d) Odnorukiy).
Születési ideje: 1980.7.14.; Születési helye: Vegyenó falu, Vegyenói járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi
Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi
lehetséges alternatív tartózkodási hely). Nemzeti személyazonosító száma: 9600133195 (a Belügyminisztérium
által az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Vegyenói járásában kiállított orosz nemzeti útlevélszám);
Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése: erős; megkülönböztető
jegyei: arca ovális, szakállat visel, jobb keze és bal lába hiányzik, beszél oroszul, csecsenül és esetleg németül és
arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.
A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.” bejegyzés helyébe a
következő szöveg lép:
„Akhmed Rajapovich Chataev (más néven a) Akhmad Shishani; b) David Mayer; c) Elmir Sene; d) Odnorukiy).
Születési ideje: 1980.7.14.; Születési helye: Vegyenó falu, Vegyenói járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi
Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi
lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: orosz. Nemzeti személyazonosító száma: 9600133195
(a Belügyminisztérium által az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Vegyenói járásában kiállított orosz
nemzeti útlevélszám); Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése:
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erős; megkülönböztető jegyei: arca ovális, szakállat visel, jobb keze és bal lába hiányzik, beszél oroszul, csecsenül
és esetleg németül és arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép
áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.”
2. A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést el kell hagyni:
„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (más néven a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab
Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said,
i) Rabah Di Roma). Születési ideje: a) 1967.9.7., b) 1968.10.30. Születési helye: a) Algír, Algéria; b) Algéria,
c) El Harrach, Algéria. Állampolgársága: Algériai útlevél száma: 3525282 (algériai útlevélszám, amelyet Abdelouahab
Abdelhafid névre állítottak ki). Egyéb információ: Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltün
tetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja:
2004.3.17.”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/48 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 18.)
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, 2016. január 18-án.
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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Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód ( )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

MA

86,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

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

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

155,1

ZZ

120,8

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1

(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
A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2016/49 HATÁROZATA
(2016. január 7.)
az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója
(EUAM Ukrajna) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUAM UKRAJNA/1/2016)
A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,
tekintettel az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM
Ukraine [helyesen: EUAM Ukrajna]) szóló, 2014. július 22-i 2014/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak
7. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2014/486/KKBP határozat értelmében a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) a Szerződés 38. cikke harmadik
bekezdésének megfelelően felhatalmazást kapott arra, hogy meghozza az Európai Unió ukrajnai polgári
biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) politikai ellenőrzésére és
stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló
határozatot is.

(2)

A PBB 2015. július 23-án elfogadta a 2015/1496/KKBP határozatot (2), mellyel MIZSEI Kálmánnak mint az EUAM
Ukrajna misszióvezetőjének megbízatását 2015. november 30-ig meghosszabbította.

(3)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2015. december 18-án azt javasolta, hogy Kęstutis
LANČINSKAS-t nevezzék ki az EUAM Ukrajna misszióvezetőjévé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Politikai és Biztonsági Bizottság Kęstutis LANČINSKAS-t nevezi ki az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati
reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) misszióvezetőjévé a 2016. február 1-től 2017. január 31-ig
tartó időszakra.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 7-én.
a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről
az elnök
W. STEVENS

(1) HL L 217., 2014.7.23., 42. o.
(2) A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2015/1496 határozata (2015. július 23.) az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati
reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM Ukrajna) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUAM
UKRAJNA/3/2015) (HL L 233., 2015.9.5., 7. o.).
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A TANÁCS (KKBP) 2016/50 HATÁROZATA
(2016. január 18.)
az Európai Unió mali KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Mali [helyesen: EUCAP Száhil Mali]) szóló
2014/219/KKBP határozat módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, valamint 42. cikkének (4) bekezdésére
és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. április 15-én elfogadta az Európai Unió mali KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Mali [helyesen:
EUCAP Száhil Mali]) szóló 2014/219/KKBP határozatot (1), amely az EUCAP Száhil Mali kezdetétől számított
24 hónapig van hatályban.

(2)

A Tanács 2015. január 19-én elfogadta a 2014/219/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/76
határozatot (2), amely 2015. január 15-ével elindította az EUCAP Száhil Malit és a 2016. január 14-ig tartó
időszakra meghatározta a pénzügyi referenciaösszeget.

(3)

A 2014/219/KKBP határozatot módosítani kell annak érdekében, hogy meghatározza a 2016. január 15-től
2017. január 14-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi referenciaösszeget,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/219/KKBP határozat a következőképpen módosul:
1. A 14. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az EUCAP Száhil Malival járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2016. január 15-től 2017.
január 14-ig terjedő időszakra 14 850 000EUR.”;
2. A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően
kell kezelni. Természetes és jogi személyek korlátozás nélkül részt vehetnek az EUCAP Száhil Mali keretében kiírt
közbeszerzési pályázatokon. Ezenkívül az EUCAP Száhil Mali keretében vásárolt áruk esetében nem kell alkalmazni
az áruk származására vonatkozó szabályt. Az EUCAP Száhil Mali – a Bizottság jóváhagyásától függően – technikai
megállapodásokat köthet tagállamokkal, a fogadó állammal, részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi
szereplőkkel a felszereléseknek, szolgáltatásoknak és helyiségeknek az EUCAP Száhil Mali számára való biztosítása
érdekében.”.
(1) A Tanács 2014/219/KKBP határozata (2014. április 15.) az Európai Unió mali KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Mali) (HL L 113.,
2014.4.16., 21. o.).
(2) A Tanács (KKBP) 2015/76 határozata (2015. január 19.) az Európai Unió mali KBVP-missziójának (EUCAP Száhil Mali) elindításáról és a
2014/219/KKBP határozat módosításáról (HL L 13., 2015.1.20., 5. o.).
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2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2016. január 15-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 18-án.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI
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A TANÁCS (KKBP) 2016/51 HATÁROZATA
(2016. január 18.)
a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni
EU-stratégia keretében történő támogatásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére és 31. cikke
(1) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát
(a továbbiakban: az EU-stratégia) (1), amelynek III. fejezete tartalmazza az ilyen fegyverek elterjedése elleni
küzdelemmel kapcsolatos intézkedések listáját.

(2)

Az Unió aktívan végrehajtja az EU-stratégiát, és érvényre juttatja az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket,
különösen a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) megerősítését,
végrehajtását és egyetemessé tételét célzó intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2006. február 27-én elfogadta a biológiai- és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek a
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról szóló 2006/184/KKBP
együttes fellépést (2). A 2006/184/KKBP együttes fellépés elfogadása óta további hét állam lett részes fele az
egyezménynek. A 2006/184/KKBP együttes fellépés 2007. augusztus 26-án hatályát vesztette.

(4)

A Tanács 2006. márciusban a biológiai- és toxinfegyverekre vonatkozó cselekvési tervet (3) fogadott el, amely
kiegészíti az egyezmény támogatásáról szóló 2006/184/KKBP együttes fellépést. A cselekvési terv célja az volt,
hogy előmozdítsa a bizalomerősítő intézkedések hatékony alkalmazását, valamint javítsa az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) főtitkára által létrehozott, a biológiai fegyverek feltételezett használatának kivizsgálására
szolgáló mechanizmus hatékonyságát.

(5)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta az egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni
EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló 2008/858/KKBP együttes fellépést (4). A
2008/858/KKBP együttes fellépés elfogadása óta további három állam vált az egyezmény részes felévé, és több
állam részesült az uniós szakértők általi segítségnyújtásból.

(6)

Az egyezmény hatodik felülvizsgálati konferenciája úgy határozott, hogy végrehajtást támogató egységet hoz létre
az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatalának (UN ODA) genfi részlegén belül, melynek megbízatása öt évre szól
(2007–2011), és amelynek feladata, hogy adminisztratív támogatást nyújtson a hatodik felülvizsgálati konferencia
által kitűzött ülésekhez, valamint támogassa egyrészt az egyezmény átfogó végrehajtását és egyetemessé tételét,
másrészt a bizalomépítő intézkedések cseréjét.

(7)

A Tanács 2011. július 18-án elfogadta az egyezmény részes államainak hetedik felülvizsgálati konferenciáján
(a továbbiakban: hetedik felülvizsgálati konferencia) képviselendő európai uniós álláspontról szóló
2011/429/KKBP határozatot (5).

(8)

A hetedik felülvizsgálati konferenciája úgy határozott, hogy további ötéves időszakra (2012–2016) megújítja a
végrehajtást támogató egység megbízatását, és kiterjeszti a feladatkörét a segítségnyújtásra vonatkozó kérelmeket
és felajánlásokat tartalmazó adatbázis létrehozásáról és fenntartásáról szóló határozat végrehajtására, valamint a
részes államok közötti, a kérelmekkel és a felajánlásokkal kapcsolatos információcsere megkönnyítésére, továbbá
adott esetben a hetedik felülvizsgálati konferencia által hozott határozatok és ajánlások részes államok általi
végrehajtásának támogatására.

(1) 15708/03 tanácsi dokumentum. A Hivatalos Lapban még nem tették közzé, de a következő címen érhető el: http://register.consilium.
europa.eu
(2) HL L 65., 2006.3.7., 51. o.
(3) HL C 57., 2006.3.9., 1. o.
(4) HL L 302., 2008.11.13., 29. o.
(5) A Tanács 2011/429/KKBP határozata (2011. július 18.) a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek fejlesztésének, gyártásának és
tárolásának eltiltásáról és megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC) részes államainak hetedik felülvizsgálati konferenciáján
képviselendő európai uniós álláspontról (HL L 188., 2011.7.19., 42. o.).
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(9)

A Tanács 2012. július 23-án elfogadta az egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia
végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló 2012/421/KKBP határozatot (1). A 2012/421/KKBP határozat
elfogadása óta további hat állam vált az egyezmény részes felévé, és több állam részesült az uniós szakértők általi
segítségnyújtásból.

(10)

A 2011/429/KKBP és a 2012/421/KKBP határozat célkitűzéseit tovább kell vinni, különösen azon szempontokra
vonatkozóan, amelyek tekintetében a hetedik felülvizsgálati konferencián konszenzus született,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1) E határozat – a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia egyes elemeinek azonnali és gyakorlati
alkalmazása érdekében, a 2006/184/KKBP és a 2008/858/KKBP együttes fellépések, valamint a 2012/421/KKBP tanácsi
határozat sikeres végrehajtására építve – operatív szakpolitikai eszközként szolgál arra, hogy további előrelépés történjen
a 2011/429/KKBP határozat célkitűzéseinek elérése terén, és különösen összpontosít azokra a szempontokra, amelyekkel
kapcsolatban a hetedik felülvizsgálati konferencián – amint azt a záróokmány tükrözi – konszenzus jött létre.
Ezt a határozatot az alábbi elvek vezérlik:
a) a 2006/184/KKBP és a 2008/858/KKBP együttes fellépések, valamint a 2012/421/KKBP tanácsi határozat nyomán
szerzett tapasztalatok lehető legjobb felhasználása;
b) az egyezmény részes államai, valamint a nem részes államok által az egyezmény hatékonyabb végrehajtását és
egyetemessé tételének előmozdítását illetően kifejezett konkrét igények mérlegelése;
c) a projektek iránti nemzeti és regionális elkötelezettség ösztönzése azok hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása,
valamint az egyezmény keretében az Unió és harmadik államok közötti partnerség kiépítése érdekében;
d) összpontosítás azokra a tevékenységekre, amelyek konkrét eredményekkel járnak és/vagy hozzájárulnak az
egyezmény 2016. évi felülvizsgálati konferenciája szempontjából lényeges egységes megközelítés korai kialakításához;
e) mérhető eredménymutatók meghatározása a tevékenységek megkezdése előtt, beleértve a figyelemfelkeltő és oktatási
programok hatásával kapcsolatos mutatókat is minden olyan esetben, amikor ez lehetséges;
f) a részes államok által a nyolcadik felülvizsgálati konferencia előkészítése céljából tartott ülések elnökének támogatása,
és a végrehajtást támogató egységnek a hatodik felülvizsgálati konferencián elfogadott, majd a hetedik felülvizsgálati
konferencián megújított és kibővített megbízatásának lehető legjobb kiaknázása.
(2)

Az Európai Unió az EU-stratégia intézkedéseinek megfelelő, alábbi projekteket támogatja:

— az egyezményhez való egyetemes csatlakozás előmozdítása és az egyezményben nem részes államok ösztönzése
révén annak érdekében, hogy jobban megértsék az egyezményhez való csatlakozás előnyeit és nagyobb mértékben
vegyenek részt az egyezmény ülésein és egyéb tevékenységeiben,
— együttműködés fokozása a nem kormányzati szereplőkkel a tudomány és a technológia, valamint a biológiai
biztonság és a biológiai védelem területén,
— az egyezmény végrehajtását szolgáló nemzeti kapacitások fejlesztése – különösen a fejlődő országokban, valamint az
olyan területek tekintetében, mint a VII. és a X. cikk – a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó rendszer keretében
benyújtott nyilatkozatok minőségének és mennyiségének javítása révén, annak érdekében, hogy erősödjön a bizalom
az egyezménynek megfelelően,
— az ülésszakok közötti munkaprogramnak, valamint a nyolcadik felülvizsgálati konferencia előkészítésének a
támogatása,
— az Egyesült Nemzetek főtitkára által létrehozott, a biológiai- és toxinfegyverek feltételezett használatának kivizsgá
lására szolgáló mechanizmus erősítése,
— a figyelemfelkeltést, az oktatást és a szerepvállalás növelését szolgáló eszközök kidolgozása.
A fenti projektek részletes leírása a mellékletben található.
(1) A Tanács 2012/421/KKBP határozata (2012. július 23.) a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek
elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 196., 2012.7.24., 61. o.).
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2. cikk
(1) E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő)
felel.
(2) Az 1. cikkben említett tevékenységek technikai végrehajtására a Leszerelési Ügyek Hivatala kap megbízást. A
Leszerelési Ügyek Hivatala e feladatát a főképviselő irányítása mellett végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a
szükséges megállapodásokat a Leszerelési Ügyek Hivatalával.
3. cikk
(1)

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 2 340 000 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére
alkalmazandó eljárások és szabályok szerint kell kezelni.
(3) A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését. Ebből a célból a Bizottság finanszí
rozási megállapodást köt a Leszerelési Ügyek Hivatalával. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a hozzájárulás
nagyságának megfelelő mértékben a Leszerelési Ügyek Hivatalának biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.
(4) A Bizottság törekszik arra, hogy e határozat hatálybalépését követően a (3) bekezdésben említett finanszírozási
megállapodást mielőbb megkösse. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során felmerülő nehézségekről és a
finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjáról.
4. cikk
A főképviselő a Leszerelési Ügyek Hivatala által készített rendszeres beszámolók alapján jelentést tesz a Tanácsnak e
határozat végrehajtásáról. Ezek a jelentések képezik a Tanács által végzett értékelés alapját. A Bizottság tájékoztatást
nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek pénzügyi vonatkozásairól.
5. cikk
(1)

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2) Ez a határozat 36 hónappal a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének
időpontját követően hatályát veszti, illetve hat hónappal az elfogadásának az időpontját követően abban az esetben, ha
eddig az időpontig nem kerül sor finanszírozási megállapodás megkötésére.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 18-án.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI
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MELLÉKLET
1.

PROJEKTEK

1.1.

1. projekt: Az egyezmény egyetemessé tételének támogatása

1.1.1. A projekt célja

Előmozdítani az egyezményhez való egyetemes csatlakozást az egyezményben nem részes államok ösztönzése
révén annak érdekében, hogy jobban megértsék az egyezményhez való csatlakozás előnyeit és nagyobb
mértékben vegyenek részt az egyezmény ülésein és egyéb tevékenységeiben. Ez a projekt támogatni fogja a
hetedik felülvizsgálati konferencián az egyezmény egyetemessé tétele tekintetében elfogadott határozatok és
ajánlások végrehajtását.
1.1.2. A projekt várt eredményei

a) az egyezményhez csatlakozó országok számának növekedése valamennyi földrajzi régióban;
b) a megfelelő nemzeti hatóságok – ide értve a parlamenti képviselőket is – körében az egyezmény nagyobb fokú
megértése és/vagy az egyezményt érintő, fokozott szubregionális kapcsolatépítés az egyezményhez való
csatlakozás és az egyezmény végrehajtásának előmozdítása érdekében;
c) azon államok számának növekedése, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy csatlakoznak az
egyezményhez és lépéseket tesznek ennek érdekében;
d) azon államok számának növekedése, amelyek az egyezménynek nem részes felei, de részt vesznek annak
tevékenységeiben és ülésein;
e) az egyezmény önkéntes alkalmazása az ahhoz való csatlakozást megelőzően.
1.1.3. A projekt leírása

Az egyezmény felülvizsgálati konferenciáin rendszeresen elhangzott, hogy nagy jelentőséggel bír az egyezmény
részes államai számának növelése. Ugyanakkor még mindig nem részese az egyezménynek 24 állam, melyek
többsége Afrikában és a csendes-óceáni térségben található. E projekt ezért olyan egyedi programokat foglal
magában, amelyek ezeket az államokat célozzák. A tervek szerint a programok végrehajtása szoros együttműkö
désben történne más érintett szereplőkkel, többek között a Vegyifegyver-tilalmi Szervezettel (OPCW), az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) által elfogadott 1540. sz. határozattal létrehozott
bizottsággal, a CBRN kiválósági központokkal és civil társadalmi szervezetekkel (pl. a VERTIC és a Biztonságpo
litikai Kutatóintézet) annak érdekében, hogy folyamatos munkakapcsolat alakuljon ki az érintett regionális és
szubregionális szervezetekkel, szükség esetén testre szabott információs anyagokat lehessen biztosítani, és
közvetlenül lehessen kapcsolatba lépni az érintett régió államaival.
Egyes országokban az egyetemessé tételt célzó tevékenységekre is sor kerül majd az egyezmény nem részes
államainak kérésére, kezdve azokkal, melyek közel vannak az egyezményi tagsághoz. Ezek a tevékenységek a
korábbi regionális szakmai találkozókon folytatott eszmecserékre és azok eredményeire épülnének, és azt a célt
szolgálnák, hogy ezeket átültessék a nemzeti viszonyokba és a nemzeti körülményekhez igazítsák. Részüket
képezné az egyetemessé tételt célzó munkaterv kidolgozása minden egyes érintett állam tekintetében, a nemzeti
érdekelt felek bevonásával. Ha lehetséges és indokolt, e látogatások a már folyamatban lévő, szoros együttmű
ködést folytató és hasonló nemzeti sajátosságokkal bíró államok együttes tevékenységeként is megvalósíthatók. A
tevékenységek a következő kiemelt területekre fognak irányulni: az egyezményhez való csatlakozás előnyeiről
szóló tájékoztató anyagok biztosítása, a nemzeti érdekelt felek – köztük a parlamenti képviselők és más politikai
döntéshozók – tájékozottságának növelése, nemzeti koordináció kialakítása, valamint a legfontosabb személyek
támogatása abban, hogy részt vegyenek az egyezmény ülésein vagy más releváns eseményeken.
1.2.

2. projekt: Együttműködés nem kormányzati szereplőkkel a tudomány és a technológia területén

1.2.1. A projekt célja

A nyolcadik felülvizsgálati konferencia előkészítésének érdekében fokozni szükséges az együttműködést az
egyezménnyel kapcsolatos folyamat és a nem kormányzati szereplők – például a tudományos közösség és az ipar
– között, mégpedig tudományos és technológiai kérdésekkel, valamint a biológiai biztonsággal és biológiai
védelemmel foglalkozó regionális szakmai találkozók szervezése révén. Ebben a projektben továbbá közvetlenül
részt vennének a fejlődő országok tudományos, illetve biológiai biztonsággal foglalkozó szakemberei annak
érdekében, hogy növekedjen az egyezmény ismertsége, létrejöjjenek az egyezmény hatékonyabb végrehajtásához
szükséges kapacitások, valamint hogy elő lehessen mozdítani a békés célú nemzetközi együttműködést.
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1.2.2. A projekt várt eredményei

a) a tudományos közösség és az ipar képviselői körében az egyezmény és a kapcsolódó kérdések ismertségének
növekedése, továbbá a tudományos közösség, valamint a nemzeti és regionális tudományos, szakmai és ipari
szövetségek nagyobb mértékű részvétele az egyezmény végrehajtásában;
b) a nemzeti szakpolitikai döntéshozók és tisztviselők körében annak átfogóbb és mélyebb megértése, hogy a
tudományos és technológiai kérdések nagy jelentőséggel bírnak az egyezmény végrehajtása szempontjából;
c) konstruktív javaslatok megfogalmazása az egyezmény üléseinek a tudománnyal és technológiával kapcsolatos
állandó napirendi pontjára vonatkozóan, valamint a nyolcadik felülvizsgálati konferenciára arra vonatkozóan,
hogy miként lehetne megerősíteni az egyezmény szempontjából releváns tudományos és technológiai
fejlemények nyomon követését;
d) fokozott együttműködés a tudományos közösség, a tudományos körök, a kutatószervezetek, a szakmai
szervezetek, az ipar és a szabályozási hatóságok, valamint a szakpolitikai döntéshozók között nemzeti és
regionális szinten, továbbá nagyobb mértékű hozzájárulás az egyezmény szempontjából releváns tudományos
és technológiai fejlemények nyomon követéséhez;
e) a kapcsolódások erősödése más többoldalú és regionális kezdeményezésekkel a tudomány és a technológia
területén; valamint
f) fokozott nemzetközi együttműködés olyan tudományos és technológiai kérdésekben, amelyek segíthetik a
fejlődő országok kapacitásépítését az egyezmény és különösen annak VII. és X. cikke szempontjából fontos
területeken, ilyen például a járványok kitörésének megelőzése, kimutatása, és diagnosztizálása, a védőoltások, a
terápiás módszerek, az analitikai módszerek, a felkészültség és a reagálás.
1.2.3. A projekt leírása és végrehajtása

Legfeljebb öt szakmai találkozó szervezésére kerülne sor globális és regionális tudományos szervezetekkel, az
iparral (releváns globális vagy regionális iparági szövetségek és szakmai szervezetek képviselői, például a biológiai
biztonsággal foglalkozó szervezetek i), valamint tudományos szakértőkkel együttműködésben; ezek a szakmai
találkozók a tudománnyal és technológiával kapcsolatos állandó napirendi pont keretében meghatározott
témákra, valamint a tudománynak és technológiának a biológiai biztonságra és a biológiai védelemre gyakorolt
hatására összpontosítanának, továbbá ösztönöznék egy regionális párbeszéd kialakulását ezekről a kérdésekről,
miközben javítanák a tudományos és a szakmai közösségek tájékozottságát a régiókban. E szakmai találkozók
összehívására – adott esetben – releváns tudományos vagy biológiai biztonsággal foglalkozó konferenciákkal
párhuzamosan fog sor kerülni, hogy a tájékoztatási lehetőségeket maximalizálni, a költségeket pedig minimalizálni
lehessen. A szakmai találkozók során kulcsfontosságú lesz a fejlődő országok tudományos és szabályozási
szakembereinek aktív részvétele, amihez pénzügyi támogatást kell majd nyújtani. Emellett annak érdekében, hogy
biztosítható legyen az érdekelt felek további közreműködése, kis összegű támogatásokban kell részesíteni őket
ahhoz, hogy a szakmai találkozókat követően kutatást folytassanak az ott megvitatott témákról és eredményeiket
publikálják.
E projekt fenntarthatóságával a szakmai találkozók résztvevői közül kikerülő szakértőkből létrehozandó virtuális
hálózat fog foglalkozni. Ezeket a szakértőket az egyezmény ülésein részt vevő nemzeti delegációk soraiba is fel
lehet venni, és hozzájárulhatnak a tudományos és technológiai fejlődés nyomon követéséhez.
1.3.

3. projekt: Az egyezmény végrehajtását szolgáló kapacitásfejlesztés

1.3.1. A projekt célja

A hetedik felülvizsgálati konferencia megerősítette, hogy a szükséges nemzeti intézkedések életbe léptetése és
végrehajtása növelné az egyezmény hatékonyságát. A konferencia felkérte a részes államokat, hogy fogadjanak el
olyan jogalkotási, közigazgatási, igazságügyi és egyéb – az ismeretterjesztésre és magatartási kódexek kidolgo
zására is kiterjedő – intézkedéseket, amelyek az egyezmény fokozott belföldi végrehajtását, valamint a mikrobiális
vagy egyéb biológiai hatóanyagok vagy toxinok biztonságát és védelmét biztosítják. A 2008/858/KKBP együttes
fellépés és a 2012/421/KKBP tanácsi határozat végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján a nemzeti
végrehajtásra irányuló kibővített segítségnyújtási programok megvalósítására fog sor kerülni legfeljebb nyolc
ország tekintetében.
1.3.2. A projekt várt eredményei

a) olyan megfelelő – büntető anyagi jogi rendelkezéseket is magukban foglaló – jogalkotási vagy közigazgatási
intézkedések elfogadása, amelyek az egyezményben meghatározott, majd a hetedik felülvizsgálati konferencián
részletesen kidolgozott tilalmak és megelőző intézkedések teljes körére kiterjednek;
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b) hatékony végrehajtás és érvényesítés az egyezmény megsértésének megelőzése és az egyezmény megsértése
esetén történő szankciók kiszabása érdekében;
c) a hatékony végrehajtás előmozdítása érdekében jobb koordináció és kapcsolatépítés az egyezménnyel
kapcsolatos folyamatban részt vevő valamennyi érdekelt fél között, a nemzeti és regionális biológiai biztonsági
szervezeteket, a parlamenti képviselőket és a magánszektort is ideértve;
d) figyelemfelkeltő programok, magatartási kódexek, valamint biológiai biztonsági és biológiai védelmi
szabványok előmozdítása;
e) a szükséges információk összeállítására és a bizalomépítő intézkedésekről szóló beszámolók éves benyújtására
szolgáló nemzeti mechanizmusok létrehozása vagy fejlesztése;
f) a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó rendszeres információcserében részt vevő részes államok számának
növekedése és a benyújtott információk minőségének javulása;
g) a bizalomépítő intézkedésekről szóló beszámolókat elektronikus úton benyújtó részes államok számának
növekedése;
h) az egyezmény keretében a tudomány és a technológia fejlődésének nyomon követésében aktívan részt vevő
részes államok számának növekedése;
i) az országok közötti tudományos együttműködés erősödése az egyezmény szempontjából releváns területeken;
valamint
j) az ilyen programokban részt vevő fejlődő országok tudományos szakembereinek műszaki kompetenciájának
javulása és ismereteinek bővülése.
1.3.3. A projekt leírása

Minden program körülbelül 12 hónapig fog tartani, és abban részt fognak venni a kedvezményezett országokban
működő uniós küldöttségek és CBRN kiválósági központok, valamint – adott esetben – a leszereléssel foglalkozó
regionális ENSZ-kirendeltségek, és a következőkből fog állni:
a) egy első nemzeti szakmai találkozó, amelyen az összes érdekelt belföldi szervezet és érdekelt fél képviselteti
magát, és amelynek célja az egyezmény bemutatása, elkötelezett és megbízható helyi partnerek beazonosítása,
valamint a szükségletek és prioritások előzetes felmérése;
b) a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó meglévő iránymutatás és a nemzeti végrehajtási útmutató használata,
valamint megfelelő tájékoztatás vagy e-képzés az egyezmény kapcsolattartói számára az elektronikus platform
használatának módjáról, amikor ez utóbbi már működik;
c) strukturált, a kedvezményezett országra szabott cselekvési terv kidolgozása; ez a terv a segítséget nyújtók által
a program időtartama alatt tett látogatásokat és/vagy általuk szervezett szakmai találkozókat, valamint az
uniós tagállamokban vagy máshol nyújtott képzéseket tartalmazna;
d) a cselekvési terv végrehajtása, és ezen belül a segítséget nyújtók által az adott támogatási tevékenységek
elvégzése (pl. jogszabályok szövegezése, biológiai biztonsági és biológiai védelmi képzés, a kettős felhasználású
termékek exportjának ellenőrzésére irányuló képzés, a bizalomépítő intézkedések előkészítése és benyújtása,
rendőri képzés, ismeretterjesztés a tudományos szakemberek körében, vészhelyzeti reagálási tervezés stb.);
valamint
e) összegző szakmai találkozó a tevékenységek befejezését követően, amelyen rendszerszintű összegzésre kerül
sor, a különböző szervezetek beszámolnak a tevékenységükről és az elért eredményekről, valamint felmérik,
hogy szükség van-e újabb segítségnyújtásra vagy annak folytatására.
A hatékony és eredményes segítségnyújtás biztosítása érdekében uniós szakmai találkozó szervezése a kedvezmé
nyezett országokat e projekt keretében segítő uniós szakértők részére, melyen megvitatják a legjobb gyakorlatokat
és a segítségnyújtási tevékenységek megfelelő előkészítését.
1.4.

4. projekt: Az ülésszakközi munkaprogramnak, valamint a nyolcadik felülvizsgálati konferencia előkészítésének a
támogatása

1.4.1. A projekt célja

E program középpontjában az egyezmény részes államainak mobilizálása áll arra, hogy aktívan részt vegyenek a
nyolcadik felülvizsgálati konferencián, mégpedig regionális/szubregionális szakmai találkozók szervezésével,
valamint lehetőségek biztosításával a 2012–2015-ös időszakra vonatkozó ülésszakközi munkaprogram
legfontosabb témáinak mérlegelésére és megvitatására.
Gyakorlati támogatást is magában foglal olyan témákra vonatkozóan, amelyek megvitatására az ülésszakközi
munkaprogram keretében sor került, mint például a VII. cikk és a kölcsönös értékelési mechanizmus koncepciója.
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1.4.2. A projekt várt eredményei

a) az egyezmény és a 2016-ban tartandó nyolcadik felülvizsgálati konferencia, valamint a konferencia által az
egyezmény jövőbeli alakulásában játszott szerep ismertségének a növekedése;
b) átfogó és régiókon átívelő párbeszéd a nyolcadik felülvizsgálati konferencián megvizsgálandó kérdésekről;
c) számos új, a nyolcadik felülvizsgálati konferenciát követően megvalósítandó kezdeményezésre vonatkozó
javaslat kidolgozása, valamint széles körű támogatás létrejötte ezeknek a nyolcadik felülvizsgálati konferencián
való elfogadásához;
d) az egyezmény keretében a kölcsönös értékelési mechanizmus koncepciója részletes kidolgozásának folytatása.
Támogatás nyújtható például egy vagy több ilyen tevékenység harmadik országokban történő megszerve
zéséhez és a koncepció relevanciájával kapcsolatos hasznos tanulságok levonásához; valamint
e) az ebolajárvány nyugat-afrikai kitörése kapcsán levont olyan tanulságok beazonosítása, amelyek relevánsak az
egyezmény VII. és X. cikkének végrehajtása szempontjából.
1.4.3. A projekt leírása

Számos regionális vagy szubregionális szakmai találkozóra kerül majd sor a 2012–2015-ös időszakra vonatkozó
ülésszakközi munkaprogram témáinak megvitatására, valamint a következő felülvizsgálati konferencia elnökének
segítése érdekében a nyolcadik felülvizsgálati konferencia előtt és alatt, figyelemmel az egyezmény jövőbeli
alakulására, és azt a célt szem előtt tartva, hogy e találkozók elősegítsék egy egységes megközelítés kialakítását
regionális/szubregionális alapon, mégpedig az előrelépésre irányuló javaslatok megvitatása révén. Ezekre a
szakmai találkozókra sor kerülhet a tudományos és technológiai kérdésekkel foglalkozó szakmai találkozókkal
párhuzamosan, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen aknázni az erőforrásokat és a szakemberek
szakértelmét, és hogy a lehető legnagyobb mértékben ösztönözni lehessen a párbeszédet és az együttműködést a
tudományos szakemberek – intézményi hovatartozásuktól függetlenül – és a szakpolitikai döntéshozók között.
Amennyiben szükséges, Genfben is lesz rendezvény. Ezért e szakmai találkozók szervezésekor célul kell kitűzni
tudományos szakembereknek, valamint iparági és szakmai szervezetek képviselőinek a részvételét is. Ez
ösztönzőleg hatna arra, hogy létrejöjjön a részes államok azon széles köre, amely támogatja az egyezmény
fokozatos megerősítését. A szakmai találkozókhoz támogatói program kapcsolódna, amely lehetővé tenné, hogy a
fejlődő részes államok képviselői is részt vegyenek a szakmai találkozókon és a nyolcadik felülvizsgálati
konferencián. Ezzel kapcsolatban meg lehetne vizsgálni, hogyan lehetne elősegíteni a kapcsolatteremtést a
támogatott résztvevők és az uniós tagállamok küldöttségeinek tagjai között az egyezménnyel kapcsolatos ülések
során.
A nyugat-afrikai ebolajárvány során szerzett bőséges tapasztalatok figyelembevételével hasznos lenne
megvizsgálni, hogy miként lehetne operatívvá tenni az egyezmény VII. cikkét. Sor fog kerülni a levont tanulságok
tanulmányozására, amelynek középpontjában a járvány kitörésének következményei és a járványra történt
nemzetközi reagálás áll majd az egyezmény VII. cikkének végrehajtásához kapcsolódóan, de az kiterjed majd
a X. cikk relevanciájával összefüggő szempontokra is a tudományos együttműködés, valamint a terápiás
módszerek és oltóanyagok kifejlesztése tekintetében. Erről jelentés fog készülni, amelyet a részes államok a
nyolcadik felülvizsgálati konferencia előkészítésének keretében fognak megvizsgálni.
A kölcsönös értékelési mechanizmus keretében sor kerül majd legalább egy értékelésre az érdekelt részes államok
között annak érdekében, hogy növekedjen a koncepció támogatottsága és részletesebben meg lehessen vizsgálni a
koncepció relevanciáját. Az értékelés a 2013-ban Franciaországban és a 2015-ben a Benelux államokban elvégzett
értékelésre fog épülni, és annak eredményeként, a nyolcadik felülvizsgálati konferencia előtt a részes államok által
megvizsgálandó jelentés fog készülni. Tanulmány fog készülni arról is, hogy miként lehetne hatékonyabbá tenni
az egyezmény V. cikkének a részes államok közötti konzultációra vonatkozó rendelkezéseit.
1.5.

5. projekt: Az ENSZ főtitkára által létrehozott mechanizmus támogatása

1.5.1. A projekt célja

Támogatni az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára által, a biológiai- és toxinfegyverek feltételezett haszná
latának kivizsgálására irányuló mechanizmus erősítését.
1.5.2. A projekt várt eredményei

A mechanizmus készültségének megerősödése, többek között a 2013-as szíriai ENSZ vizsgálati misszió
tanulságaira épülő tevékenységek végrehajtása:
a) a képzett szakértők jegyzékének bővülése (alap- és szakosított képzési rendezvények – várhatóan három
tanfolyam);
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b) a mechanizmus érdekelt felei alakuló ülésének összehívása (egy ülés): az ülés szervezeten belüli és szervezetek
közötti együttműködési mechanizmusként szolgál, olyan esetekben is, amikor nem kerül sor a mechanizmus
aktiválására, a mechanizmus rendszeres értékelése és további erősítése érdekében;
c) szervezetek közötti képzési rendezvények: az ENSZ és más nemzetközi szervezetek által közösen szervezett
képzések a meglévő erőforrások hasznosítása és jobb koordinálása, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása
céljából, hogy maximalizálni lehessen a hatékonyságot és el lehessen kerülni az erőfeszítések megkettőzését
(várhatóan két képzési rendezvény).
1.5.3. A projekt leírása

A mechanizmus szakértői jegyzékében szereplő szakértők részére kínált rendszeres alap- és szakosított
képzésekhez nyújtott támogatás folytatásán túlmenően több olyan, a mechanizmushoz kapcsolódó rendezvényre
is sor kerül majd, amely fontos tevékenységnek tekinthető e projekt keretében. Különösen fontosak e tekintetben
azok a tevékenységek, amelyek célja a többek között az ENSZ szíriai misszióját követően levont, fent említett
tanulságok gyakorlati átültetése, és amelyek ezáltal hosszú távon erősítik a mechanizmust.
1.6.

6. projekt: A figyelemfelkeltést, az oktatást és a szerepvállalás növelését szolgáló eszközök

1.6.1. A projekt célja

Kidolgozni olyan konkrét és gyakorlati eszközöket, anyagokat és módszereket, amelyek a fenti projektekben leírt
tevékenységek elvégzését lehetővé teszik. Ezek az eszközök a felhasználók számára megfelelő formátumban állnak
majd rendelkezésre, többek között nyomtatott változatban, valamint általában az Egyesült Nemzetek Szerve
zetének összes hivatalos nyelvére le kell majd fordítani őket. Előmozdítani a korábbi uniós fellépések során
kidolgozott eszközök, vagyis a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó iránymutatás és a nemzeti végrehajtási
útmutató használatát.
1.6.2. A projekt várt eredményei

a) a fent leírt projektek támogatása;
b) a tájékozottság növekedése a diákok és tanáraik körében a biológiai fegyverekkel kapcsolatos kérdések, a
felelősségteljes tudományos kutatói magatartás és az etikai kérdések tekintetében;
c) az egyezményre, valamint a biológiával való potenciális visszaéléssel kapcsolatos tágabb kérdésekre vonatkozó
tájékoztató anyagok széles körű elterjedése.
1.6.3. A projekt leírása

Néhány tevékenység már most beazonosítható, míg mások a projekt végrehajtásakor születnek. Az első csoportba
tartozik például az internetes alapú oktatási források és oktatási segédanyagok kidolgozása egyetemi hallgatók
és/vagy biológiát tanuló középiskolai diákok és tanáraik számára. Ebben az esetben fontos lesz az olyan
módszerek hasznosítása, mint az aktív tanulás és a vegyes módszerű tanulás, csakúgy mint az olyan, már
meglévő kezdeményezésekkel való koordináció, mint például a Bradfordi Egyetem által más partnerekkel együtt
működésben végzett munka. Az egyezmény honlapjának és az egyezmény keretében készített anyagoknak, illetve
korábbi tanácsi határozatok lefordítása szintén beazonosítható és szükséges feladat.
2.

ELJÁRÁSI ASPEKTUSOK, KOORDINÁCIÓ

A projektek végrehajtását az irányítóbizottság fogja kezdeményezni az együttműködési eljárások és módozatok
meghatározása céljából. Az irányítóbizottság rendszeres jelleggel, legalább hathavonta egyszer áttekinti a
projektek végrehajtását, az ülésekhez elektronikus kommunikációs eszközöket is felhasznál.
Az irányítóbizottságot a főképviselőnek, valamint a Leszerelési Ügyek Hivatalának/az egyezmény végrehajtást
támogató egységének a képviselői alkotják.
Az európai uniós tagsággal nem rendelkező részes államoknak az e határozat szerinti segítségnyújtás és együtt
működés iránti kérelmüket a Leszerelési Ügyek Hivatalának/az egyezmény végrehajtást támogató egységének a
részére kell benyújtaniuk. A Leszerelési Ügyek Hivatala/az egyezmény végrehajtást támogató egysége áttekinti és
értékeli a kérelmeket, és adott esetben ajánlásokat terjeszt az irányítóbizottság elé. Az irányítóbizottság
megvizsgálja a segítségnyújtás iránti kérelmeket, valamint a cselekvési terveket és végrehajtásukat. A kedvezmé
nyezett országokra vonatkozó végső döntést a főképviselő hozza meg az irányítóbizottságban folytatott megbesz
élések eredményét figyelembe véve, saját javaslata alapján és a Tanács illetékes munkacsoportjaival konzultálva.
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A kedvezményezett országoknak az Unió által kezdeményezett tevékenységekben való határozott szerepvállalását,
valamint e tevékenységek fenntarthatóságát biztosítandó, a kiválasztott kedvezményezettek – amennyiben
lehetséges és helyénvaló – felkérést fognak kapni a cselekvési tervek elkészítésére, amelyek meghatározzák a
(többek között nemzeti forrásokból) finanszírozott tevékenységek végrehajtásának menetrendjét, a projekt
hatályát és időtartamát, valamint a fő érdekelt feleket. A Leszerelési Ügyek Hivatala/az egyezmény végrehajtást
támogató egysége vagy – adott esetben – az uniós tagállamok közreműködnek a cselekvési tervek elkészítésében.
A projekteket a cselekvési terveknek megfelelően kell végrehajtani.
3.

JELENTÉSTÉTEL ÉS ÉRTÉKELÉS

A Leszerelési Ügyek Hivatala/az egyezmény végrehajtást támogató egysége a projektek végrehajtása terén elért
eredményekről hathavonta jelentést nyújt be a főképviselőnek. Ezenfelül a létrehozott cselekvési tervek keretében
a kedvezményezett országok javára végzett egyedi segítségnyújtási tevékenységekről jelentést kell benyújtania. Az
elért eredmények értékelése, valamint a projektek általános értékelése és a lehetséges követő intézkedések
meghatározása céljából a jelentéseket a Tanács illetékes munkacsoportjának továbbítani fogják.
Amikor csak lehetséges, az egyezmény részes államai tájékoztatást fognak kapni a projektek végrehajtásáról,
többek között elektronikus eszközök útján. A kedvezményezett országokkal szemben elvárás, hogy az
egyezménnyel kapcsolatos üléseken beszámoljanak a javukra megvalósított tevékenységek menetéről és
eredményéről, kellő hangsúlyt helyezve az EU által nyújtott támogatásra.
4.

UNIÓS TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐINEK RÉSZVÉTELE

A határozat sikeres végrehajtásához szükség van arra, hogy uniós tagállami szakértők aktívan részt vegyenek a
folyamatban. Javasolt, hogy a Leszerelési Ügyek Hivatala/az egyezmény végrehajtást támogató egysége vegye
igénybe ezeket a szakértőket. A projektek végrehajtásával kapcsolatos kiküldetési költségeiket e határozat fedezi.
A tervezett segítségnyújtási látogatások (pl. jogi segítségnyújtás vagy a bizalomépítő intézkedésekkel kapcsolatos
segítségnyújtás) tekintetében várhatóan az lesz az általános gyakorlat, hogy azokat legfeljebb három szakértőből
álló csoportok végzik majd, időtartamuk pedig legfeljebb öt nap lesz.
A kedvezményezett országokat e projekt keretében segítő uniós szakértők részére a hatékony és eredményes
segítségnyújtás biztosítása érdekében szakmai találkozó szervezésére fog sor kerülni, melyen megvitatják a legjobb
gyakorlatokat és a segítségnyújtási tevékenységek megfelelő előkészítését, valamint segítségnyújtási anyagokat –
például előadásokat és publikációkat – állítanak össze.
5.

IDŐTARTAM

A projektek végrehajtásának becsült teljes időtartama 36 hónap.
6.

KEDVEZMÉNYEZETTEK

Az 1. projekt kedvezményezettjei az egyezmény nem részes államai (aláíró és nem aláíró államok egyaránt) az
egyetemessé tételt célzó tevékenységek tekintetében, beleértve adott esetben a magánszektort, a tudományos
köröket és a nem kormányzati szereplőket is.
A 2. projekt kedvezményezettjei részes államok, amelyek segítséget fognak kapni a tudományos és technológiai
fejlődés egyezményt érintő hatásainak felméréséhez, a tudományos közösség képviselői, nemzetközi, regionális és
nemzeti tudományos szervezetek, tudományos körök és iparágak.
A 3. projekt kedvezményezettjei a kapacitásépítési tevékenységek tekintetében az egyezmény részes államai,
különös figyelmet fordítva azokra az államokra, amelyek a közelmúltban csatlakoztak az egyezményhez, míg
a X. cikket érintő tevékenységek tekintetében a kedvezményezettek kutatók, tudományos konferenciák és
intézmények.
A 4. projekt kedvezményezettjei a részes államok; különösen az egyezménnyel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó
tisztviselők, például a nemzeti kapcsolattartóként kijelölt és a genfi állandó képviseleteken dolgozó tisztviselők, a
szakmai találkozókra meghívott, valamint a kölcsönös értékelési mechanizmusban való részvételre felkért
szakértők, továbbá azok a szakértők, akik közreműködnek az V. és a VII. cikkre vonatkozó tanulmányok elkészí
tésében.
Az 5. projekt kedvezményezettjei az ENSZ főtitkára által létrehozott mechanizmus szakértői névjegyzékében
szereplő szakértők, a mechanizmussal kapcsolatos képzések és rendezvények résztvevői, valamint az érdekelt
felek üléseinek résztvevői.
A 6. projekt kedvezményezettjei lesznek azok, akik a megfelelő anyagokat elkészítik, illetve felhasználják, például
a diákok és a tanárok, az iparág képviselői és a nem kormányzati szereplők.
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HARMADIK FELEK KÉPVISELŐI

A regionális szerepvállalásnak, valamint a projektek fenntarthatóságának az előmozdítása érdekében ez a
határozat nem uniós, többek között regionális és más érintett nemzetközi szervezeteket képviselő szakértők
részvételét is finanszírozza. A finanszírozás ki fog terjedni a Leszerelési Ügyek Hivatalának/az egyezmény
végrehajtást támogató egységének az egyezménnyel kapcsolatos szakmai találkozókon és üléseken való
részvételére. Az egyezmény ülései elnökének részvétele eseti alapon finanszírozható.
8.

VÉGREHAJTÓ SZERV – SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK

Tekintve, hogy a Leszerelési Ügyek Hivatalának az e határozatban előirányzott tevékenységei a költségvetésen
kívül esnek, további személyzetre lesz szükség.
9.

AZ EU LÁTHATÓSÁGA

A Leszerelési Ügyek Hivatalának meg kell tennie minden megfelelő intézkedést annak közismertté tétele
érdekében, hogy az Európai Unió a szóban forgó fellépés finanszírozója. Ezek az intézkedések az Európai
Bizottság által kidolgozott és közzétett, az Európai Unió külső tevékenységére vonatkozó kommunikációs és
láthatósági kézikönyvvel összhangban kerülnek végrehajtásra. A Leszerelési Ügyek Hivatala ezáltal biztosítani
fogja az uniós hozzájárulás láthatóságát megfelelő imázs építés és tájékoztatás útján, hangsúlyozva az Unió
szerepét, biztosítva az uniós intézkedések átláthatóságát, és növelve a határozat okainak, a határozathoz nyújtott
uniós támogatásnak és e támogatás eredményeinek az ismertségét. A projekt keretében készült anyagokon jól
látható helyen fel kell tüntetni az Unió zászlaját, a zászló helyes használatára és reprodukciójára vonatkozó uniós
iránymutatásoknak megfelelően.
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