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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1017 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. július 18.)
a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és
alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő, illetve dömpingellenes
vámok kivetéséről szóló (EU) 2017/366 és (EU) 2017/367 végrehajtási rendelet, valamint a Kínai
Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és
alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő, illetve dömpingellenes
vámnak a Malajziában és a Tajvanon feladott – függetlenül attól, hogy az árut Malajziából és
Tajvanról származóként jelentették-e be vagy sem – kristályos szilícium fotovillamos modulok és
alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára történő kiterjesztéséről szóló (EU) 2016/184 és
(EU) 2016/185 végrehajtási rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni
védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban:
dömpingellenes alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére és 13. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni
védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban:
szubvencióellenes alaprendelet) és különösen annak 23. cikke (6) bekezdésére és 24. cikke (5) bekezdésére,
mivel:

A. HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

A Tanács 2013. december 2-án dömpingellenes (3) és kiegyenlítő (4) intézkedéseket vezetett be a Kínai Népköztár
saságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek)
behozatalára (a továbbiakban: eredeti intézkedések).

(2)

A Bizottság 2016. február 11-én ezeket az intézkedéseket – az intézkedések alól külön mentességben részesített
egyes vállalatok által gyártott termékek behozatala kivételével – kiterjesztette a Malajziában és Tajvanon feladott,
akár Malajziából és Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos
modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára (a továbbiakban: kiterjesztett intézkedések). (5)

(3)

Az eredeti intézkedések hatályvesztési felülvizsgálata nyomán a Bizottság 2017. március 1-jén 18 hónapra
dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedéseket vezetett be (6) (a továbbiakban: fenntartott intézkedések).
A Bizottság ugyanezen a napon megszüntetett két, az uniós érdek vizsgálatára korlátozódó részleges időközi
felülvizsgálatot. (7)

(4)

A Bizottság 2017. március 3-án részleges időközi felülvizsgálatot indított, amely a fenntartott intézkedések
formájára és szintjére korlátozódott. (8) E felülvizsgálat nyomán a Bizottság a 2017. október 1-jén hatályba lépett
(EU) 2017/1570 bizottsági végrehajtási rendelet (9) közzétételét követően módosította a fenntartott intézke
déseket.
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(5)

A Bizottság 2017. november 8-án módosította a kiterjesztett intézkedéseket, és ennek keretében a mentességben
részesített vállalatoknak az (EU) 2016/184 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az (EU) 2016/185 bizottsági
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében található jegyzékét kiegészítette egy új exportáló gyártóval. (10)

(6)

Ennek megfelelően a Malajziában és a Tajvanon feladott, akár Malajziából és Tajvanról származóként, akár nem
ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára
vonatkozóan jelenleg hatályban lévő kiegyenlítő, illetve dömpingellenes intézkedéseket az (EU) 2017/366 és az
(EU) 2017/367 bizottsági végrehajtási rendelettel kivetett vámok alkotják, amelyek azonban nem alkalmazandók
az (EU) 2017/1997 végrehajtási rendelettel módosított (EU) 2016/184 végrehajtási rendelettel és (EU) 2016/185
végrehajtási rendelettel az intézkedések alól külön mentességben részesített vállalatok által gyártott termékek
behozatalára.
B. ELJÁRÁS

1. Az eljárás megindítása
(7)

A Bizottság az (EU) 2017/1994 bizottsági végrehajtási rendelettel (a továbbiakban: az eljárást megindító rendelet)
megindította a kiterjesztett intézkedések felülvizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy biztosítható-e
mentesség az intézkedések alól a Longi (Kuching) SDN.BHD (a továbbiakban: kérelmező vagy Longi Kuching),
a kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) egyik malajziai exportáló gyártója
számára (11). A Bizottság az eljárást megindító rendelettel egyúttal hatályon kívül helyezte a kérelmező
tekintetében a dömpingellenes vámokat, és nyilvántartásbavételi kötelezettséget vezetett be a kérelmezőtől érkező
behozatalokra.

(8)

A kérelmező által benyújtott kérelem elegendő meggyőző bizonyítékkal szolgált arra vonatkozóan, hogy
a kérelmező állításának megfelelően a kérelmező új exportáló gyártó, és teljesíti a mentességnek a dömpingellenes
alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése, valamint a szubvencióellenes alaprendelet
23. cikkének (6) bekezdése szerinti feltételeit, nevezetesen:
— nem exportálta a kiterjesztett intézkedéseket eredményező vizsgálat vizsgálati időszaka alatt – azaz
2014. április 1. és 2015. március 31. között – a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az Unióba,
— nem folytatott kijátszást megvalósító gyakorlatot, és
— visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt jelentős mennyiségnek az Unióba történő exportjára.
2. A felülvizsgálat tárgyát képező termék

(9)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék: a Malajziában és a Tajvanon feladott, akár Malajziából és Tajvanról
származóként, akár nem ilyenként bejelentett, jelenleg az ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00,
ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 és
ex 8541 40 90 KN-kódok alá tartozó kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek és a kristályos
szilícium fotovillamos modulokban vagy panelekben használatos (legfeljebb 400 mikrométer vastagságú) elemek.

(10)

A következő terméktípusok nem tartoznak a felülvizsgálat tárgyát képező termék fogalmába:
— az olyan, hatnál kevesebb elemből álló, hordozható napelemes töltők, amelyek készülékek elektromos
energiával való ellátását biztosítják, illetve elemtöltőként működnek,
— a fotovillamos vékonyréteg termékek,
— az olyan kristályos szilícium fotovillamos termékek, amelyeket tartósan integráltak olyan elektronikus
termékekbe, amelyeknek a funkciója nem a villamosenergia-termelés, és amelyek az integrált kristályos
szilícium fotovillamos elem(ek) által termelt villamos energiát felhasználják,
— a legfeljebb 50 V DC kimeneti feszültségű és legfeljebb 50 W kimeneti teljesítményű modulok vagy panelek,
amelyeket kizárólag azonos feszültség- és teljesítményértékekkel rendelkező rendszerekben elemtöltőként való
közvetlen felhasználásra szántak.
3. Adatszolgáltatási időszak

(11)

Az adatszolgáltatási időszak a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időszakra terjedt ki.
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4. A vizsgálat
(12)

A Bizottság a felülvizsgálat megindításáról értesítette a Longi Kuchingot, az eredeti vizsgálatban az uniós
gazdasági ágazat képviseletében eljáró panaszost (EU ProSun), valamint Malajzia és a Kínai Népköztársaság
hatóságait.

(13)

A Bizottság minden olyan információt megkísérelt beszerezni és ellenőrzött, amelyet szükségesnek tartott
a felülvizsgálathoz. Ennek keretében megkapta a kérelmező kitöltött kérdőívét. A Bizottság a kérelmező malajziai
telephelyén 2018 márciusában ellenőrző látogatást tett.

C. TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSOK

(14)

A 2016 januárjában bejegyzett Longi Kuching a kristályos szilícium fotovillamos modulok és elemek valódi
malajziai gyártója. Kereskedelmi modul- és elemgyártó tevékenységét 2016 májusában kezdte.

(15)

A Longi Kuching nem exportálta a kiterjesztett intézkedéseket eredményező vizsgálat vizsgálati időszaka alatt –
azaz 2014. április 1. és 2015. március 31. között – a felülvizsgálat tárgyát képező terméket az Unióba. A Longi
Kuching az adatszolgáltatási időszak végéig, azaz 2017. december 31-ig nem is vásárolt a felülvizsgálat tárgyát
képező termékből a Kínai Népköztársaságban viszonteladásra vagy átrakodásra. A Longi Kuching azonban
szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező terméket exportálja egy, az Unióban
működő vevőnek.

(16)

A kérelmező telephelyén végzett ellenőrző látogatás keretében megerősítést nyert, hogy megtörtént a szerződés
teljesítése, és a kérelmező 2017 novemberében egy lengyelországi vevőnek leszállította a felülvizsgálat tárgyát
képező terméket. Más uniós értékesítésre addig nem került sor.

(17)

A kérelmező a hongkongi székhelyű Longi H.K. Trading Limited vállalat 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata,
amely egy kínai vállalat, a Longi Green Energy Technology Co., Ltd 100 %-os tulajdonában van. Ez utóbbi vállalat
a Longi csoport legfelső szintű anyavállalata, amely a szoláris fotovillamos termékek teljes értéklánca mentén
tevékenykedik, és egyebek mellett napelemszeletek, öntecsek, napelemek és napelemmodulok gyártásával
foglalkozik. A Longi csoport a Kínai Népköztársaságból származó kristályos szilícium fotovillamos modulok és
elemek behozatalára vonatkozó, jelenleg is hatályban lévő kiegyenlítő és dömpingellenes intézkedések hatálya alá
tartozik. Ahogyan azt az eljárást megindító rendeletben jelezte, a Bizottság ezt a kapcsolatot körültekintően
megvizsgálta, és ellenőrizte, hogy a Longi Kuchingot nem a meglévő intézkedések kijátszására hozták-e létre,
illetve nem vették-e igénybe erre a célra.

(18)

A Bizottság megállapította, hogy a Longi Kuching a felülvizsgálat tárgyát képező termék valódi gyártója, és az
elem- és a modulgyártáshoz egyaránt teljesen felszerelt és korszerű, kutatási-fejlesztési feladatokat is ellátó
gyártóüzemekkel rendelkezik. A vállalat nem vett részt kijátszást megvalósító tevékenységben, így különösen
a Kínai Népköztársaságból származó napelemmodulok és elemek átrakodásában, összeszerelésében vagy Unióba
irányuló viszonteladásában.

(19)

A Bizottság mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Longi Kuchingot nem az eredeti intézkedések
kijátszására hozták létre, és a vállalatot nem is vették igénybe ilyen célokra, továbbá hogy önmagában az, hogy
a vállalat kínai tulajdonban van, nem szolgáltat alapot a kérelem elutasítására.

(20)

Mindezek ismeretében a Bizottság szükségtelennek tartotta, hogy a mentesség megadásának esetére külön
nyomonkövetési feltételeket írjon elő. A Bizottság a mentesség megfelelő alkalmazásának biztosítására
a korábbiakban már mentességben részesített összes vállalatra egyaránt vonatkozó különös intézkedések
alkalmazását tekintette megfelelőnek. E különös intézkedések szerint követelmény, hogy a tagállami vámhatósá
goknak olyan érvényes kereskedelmi számlát mutassanak be, amely megfelel az (EU) 2016/184 végrehajtási
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, valamint az (EU) 2016/185 végrehajtási rendelet 1. cikkének
(2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Az ilyen számlával nem kísért behozatalra alkalmazni kell
a kiterjesztett dömpingellenes, illetve kiegyenlítő vámot.

(21)

A (13)–(19) preambulumbekezdésben ismertetett ténymegállapítások alapján a Bizottság arra a következtetésre
jutott, hogy a Longi (Kuching) SDN.BHD teljesíti a dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdésében és
13. cikkének (4) bekezdésében, valamint a szubvencióellenes alaprendelet 23. cikkének (6) bekezdésében meghatá
rozott feltételeket, és mentességet kell biztosítani számára a kiterjesztett intézkedések alól.

(22)

A kérelmező és a többi érdekelt fél tájékoztatást kapott a fenti ténymegállapításokról, és lehetőséget kapott
észrevételeinek megtételére. Észrevétel nem érkezett.
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RÉSZESÜLŐ

VÁLLALATOK

(23)

A fenti ténymegállapítások alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Longi (Kuching) SDN.BHD
vállalatot fel kell venni azon vállalatok jegyzékére, amelyek mentesek az (EU) 2016/184 végrehajtási rendelettel és
az (EU) 2016/185 végrehajtási rendelettel kivetett kiegyenlítő vám, illetve dömpingellenes vám alól.

(24)

mivel a mentességben részesített malajziai és tajvani vállalatok jegyzéke az (EU) 2017/366 végrehajtási
rendeletben és az (EU) 2017/367 végrehajtási rendeletben is megtalálható, a Longi (Kuching) SDN.BHD vállalatot
az exportáló gyártók e két rendeletben található jegyzékére is fel kell venni.

(25)

Ennek megfelelően a Longi (Kuching) SDN.BHD vállalatot fel kell venni az egyes vállalatokat tételesen felsoroló,
az (EU) 2016/184 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében, az (EU) 2016/185 végrehajtási rendelet
1. cikkének (1) bekezdésében, az (EU) 2017/366 végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében és az
(EU) 2017/367 végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében található jegyzékre.

(26)

Továbbá a mentesség alkalmazásának feltétele az (EU) 2016/184 végrehajtási rendelet 1. cikkének
(2) bekezdésében és az (EU) 2016/185 végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
követelmény teljesítése. Ez a követelmény az (EU) 2017/366 végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében és
az (EU) 2017/367 végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében is megjelenik.

(27)

Az egyes vállalatokat tételesen felsoroló jegyzékeknek mindegyik hatályban lévő végrehajtási rendeletben
azonosnak kell lennie. Mivel az (EU) 2017/1997 végrehajtási rendelet a Jinko Solar Technology SDN.BHD
vállalatot felvette az (EU) 2016/184 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2016/185
végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében található, az egyes vállalatokat tételesen felsoroló jegyzékre, e
vállalat nevét az (EU) 2017/366 végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2017/367
végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében található, az egyes vállalatokat tételesen felsoroló jegyzékre is
fel kell venni.

(28)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/1036 rendelet 15. cikkének
(1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A módosított (EU) 2016/184 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében található táblázat helyébe a következő
táblázat lép:
„Ország

Malajzia

Tajvan

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C203

Longi (Kuching) SDN.BHD

C309

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084
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Ország

Vállalat
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TARIC-kiegészítő kód

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096”

2. cikk
A módosított (EU) 2016/185 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében található táblázat helyébe a következő
táblázat lép:
„Ország

Malajzia

Tajvan

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C203

Longi (Kuching) SDN.BHD

C309

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096”
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3. cikk
Az (EU) 2017/366 végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében található táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„Ország

Malajzia

Tajvan

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C203

Longi (Kuching) SDN.BHD

C309

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096”

4. cikk
Az (EU) 2017/367 végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében található táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„Ország

Malajzia

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C203

Longi (Kuching) SDN.BHD

C309
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Ország

Tajvan

Vállalat
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TARIC-kiegészítő kód

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096”

5. cikk
A vámhatóságok a behozataloknak az (EU) 2017/1994 végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti nyilvántartásba vételét
megszüntetik. Az ily módon nyilvántartásba vett behozatalokkal összefüggésben nem szedhető be dömpingellenes vám.

6. 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, 2018. július 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 176., 2016.6.30., 21. o.
(2) HL L 176., 2016.6.30., 55. o.
(3) A Tanács 1238/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 2.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos
szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről
és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 325., 2013.12.5., 1. o.).
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(4) A Tanács 1239/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 2.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám
kivetéséről (HL L 325., 2013.12.5., 66. o.).
A Bizottság (EU) 2016/184 végrehajtási rendelete (2016. február 11.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám
kivetéséről szóló, 2013. december 2-i 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vám kiterjesz
téséről (HL L 37., 2016.2.12., 56. o.), valamint a Bizottság (EU) 2016/185 végrehajtási rendelete (2016. február 11.) a Kínai
Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek)
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2013. december 2-i 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási
rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám kiterjesztéséről (HL L 37., 2016.2.12., 76. o.).
A Bizottság (EU) 2017/366 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámoknak
az (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő
kivetéséről és az (EU) 2016/1037 rendelet 19. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről
(HL L 56., 2017.3.3., 1. o.), valamint a Bizottság (EU) 2017/367 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a Kínai Népköztársa
ságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése
szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről és az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti
részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről (HL L 56., 2017.3.3., 131. o.).
Uo.
Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz
elemek) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
(HL C 67., 2017.3.3., 16. o.).
A Bizottság (EU) 2017/1570 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 15.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő és
dömpingellenes vámok kivetéséről szóló (EU) 2017/366 végrehajtási rendelet és (EU) 2017/367 végrehajtási rendelet módosításáról,
valamint a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz
elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási
időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről szóló 2013/707/EU végrehajtási határozat
hatályon kívül helyezéséről (HL L 238., 2017.9.16., 22. o.).
A Bizottság (EU) 2017/1997 végrehajtási rendelete (2017. november 7.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő és
dömpingellenes vámnak a Malajziában és Tajvanon feladott – függetlenül attól, hogy az árut Malajziából és Tajvanról származóként
jelentették-e be vagy sem – kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára történő
kiterjesztéséről szóló (EU) 2016/184 és (EU) 2016/185 végrehajtási rendeletek módosításáról (HL L 289., 2017.11.8., 1. o.).
A Bizottság (EU) 2017/1994 végrehajtási rendelete (2017. november 6.) az intézkedések alól egy malajziai exportáló gyártó
számára biztosítható mentesség megállapítása, a dömpingellenes vámnak az érintett exportáló gyártótól érkező behozatalok
tekintetében való hatályon kívül helyezése és az érintett exportáló gyártótól érkező behozatalok nyilvántartásbavételi kötelezett
ségének bevezetése céljából a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és
alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő és dömpingellenes vámnak a Malajziában és Tajvanon
feladott – függetlenül attól, hogy az árut Malajziából és Tajvanról származóként jelentették-e be vagy sem – kristályos szilícium
fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára történő kiterjesztéséről szóló (EU) 2016/184 és
(EU) 2016/185 végrehajtási rendeletek felülvizsgálatának megindításáról (HL L 288., 2017.11.7., 30. o.).
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. július 18.)
az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről
és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
12. cikkére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek
hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós
jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottságnak elő kell terjesztenie az új élelmiszer Unión belül
történő forgalomba hozatalának engedélyezésére és az uniós jegyzék naprakésszé tételére vonatkozó végrehajtási
jogi aktus tervezetét.

(4)

A 2014/396/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) a 258/97/EK rendelet (4) szerint és az Európai Élelmiszerbiz
tonsági Hatóság véleményének (5) figyelembevételével engedélyezte az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces
cerevisiae) új élelmiszer-összetevőként bizonyos élelmiszerekben, többek között élesztővel kelesztett kenyerekben
és zsemlékben, élesztővel kelesztett finompékáruban és étrend-kiegészítőkben történő forgalomba hozatalát.

(5)

2016. december 6-án a Lallemand Bio-Ingredients vállalat kérelmet nyújtott be az illetékes dán hatósághoz az
UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) felhasználásának és felhasználási mennyiségeinek
kiterjesztése iránt. A kérelemben a kérelmező az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) felhaszná
lásának további élelmiszer-kategóriákra, úgymint a házi sütésre szánt, előrecsomagolt friss és szárított sütőél
esztőre és az étrend-kiegészítőkre maximális megengedett mennyiségek megadása nélkül történő kiterjesztését
kérte. Emellett a kérelmező az élesztőkoncentrátum D2-vitamin-tartalma alsó határának módosítását kérte
1 800 000 IU (450 µg/g) értékről 800 000 IU (200 µg/g) értékre.

(6)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 258/97/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 4. cikke alapján valamely tagállamhoz benyújtott, új élelmiszer Unión belüli forgalomba
hozatalára irányuló olyan kérelmeket, amelyek kapcsán 2018. január 1-jéig nem született végleges döntés, az
(EU) 2015/2283 rendelet alapján benyújtott kérelemként kell kezelni.

(7)

Noha az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) felhasználásának és felhasználási mennyiségeinek
kiterjesztésére irányuló kérelmet a 258/97/EK rendelet 4. cikkének megfelelően nyújtották be egy tagállamhoz, az
az (EU) 2015/2283 rendeletben meghatározott követelményeknek is megfelel.

(1) HL L 327., 2015.12.11., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről
szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).
(3) A Bizottság 2014/396/EU végrehajtási határozata (2014. június 24.) az UV-fénnyel kezelt sütőélesztőnek (Saccharomyces cerevisiae)
a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélye
zéséről (HL L 186., 2014.6.26., 108. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről
(HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).
(5) Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast (Tudományos szakvélemény a D-vitaminnal dúsított, UV-fénnyel
kezelt sütőélesztő biztonságosságáról), EFSA Journal 2014; 12(1):3520.
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(8)

2017. június 30-án Dánia illetékes hatósága közzétette elsődleges értékelési jelentését. Az említett jelentésben arra
a következtetésre jutott, hogy az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) felhasználásának
kiterjesztése és a javasolt maximális felhasználási mennyiségek megfelelnek a 258/97/EK rendelet 3. cikkének
(1) bekezdésében az új élelmiszerek vonatkozásában megállapított feltételeknek.

(9)

A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést 2017. július 7-én továbbította a többi tagállamnak. A többi tagállam
a 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében megállapított 60 napos határidőn belül
észrevételeket tett a potenciális mutánsok megfelelő azonosítására alkalmazott módszerek, a maximális
mennyiség étrend-kiegészítők esetében való elhagyását alátámasztó biztonsági okok indokolásának hiánya, az új
élelmiszer új formájának tárolási stabilitására vonatkozó információ hiánya és a laboratóriumok akkreditációjával
kapcsolatos információk hiánya tekintetében, valamint azzal kapcsolatosan, hogy az új élelmiszer fogyasztása
révén túlléphető-e az EFSA által a D-vitamin napi bevitelére megállapított tolerálható felső határérték (1).

(10)

A többi tagállam által megfogalmazott észrevételekhez a kérelmező kiegészítő magyarázatokat fűzött, amelyek
mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság megelégedésére eloszlatták a felmerült aggályokat. Ezen magyarázatok
alapján kellő megalapozottsággal kijelenthető, hogy az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae)
felhasználásának és felhasználási mennyiségeinek kiterjesztése megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének
(1) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

(11)

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (3) különös rendelkezéseket állapít meg az étrend-kiegészítőkhöz és élelmiszerekhez hozzáadott
vitaminok és ásványi anyagok felhasználására vonatkozóan. Az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő kiterjesztett felhasz
nálásának engedélyezése nem sértheti az említett különös rendelkezéseket.

(12)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1) Az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke értelmében létrehozott uniós
jegyzékében az UV-fénnyel kezelt sütőélesztőre (Saccharomyces cerevisiae) vonatkozó bejegyzést az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint módosítani kell.
(2) Az uniós jegyzékben foglalt, az első bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellék
letében meghatározott felhasználási feltételeket és jelölési követelményeket is.
(3)

Az e cikkben előírt engedély nem sértheti a 2002/46/EK irányelv és az 1925/2006/EK rendelet rendelkezéseit.

2. cikk
Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(1) EFSA Journal 2012; 10(7):2813.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. o.).
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. július 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

L 183/11

L 183/12

MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:
1. Az 1. táblázatban (Engedélyezett új élelmiszerek) az „UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae)” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„UV-fénnyel kezelt sütőélesztő
(Saccharomyces cerevisiae)

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

Adott élelmiszer-kategória

További különös jelölési követelmények

A D2-vitamin maximális mennyisé
gei

Élesztővel kelesztett kenyér és 5 µg D2-vitamin/100 g
zsemlefélék

Egyéb követel
mények

HU

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó
élelmiszerek jelölésén: »D-vitamin-tartalmú élesztő«
vagy »D2-vitamin-tartalmú élesztő«

Élesztővel kelesztett finompékáruk 5 µg D2-vitamin/100 g

Házi sütésre szánt, előrecsomagolt a friss élesztő esetében 45 µg/ 1. Az új élelmiszer megnevezése az élelmiszerek
jelölésén: »D-vitamin-tartalmú élesztő« vagy
friss és szárított élesztő
100 g
»D2-vitamin-tartalmú élesztő«
a szárított élesztő esetében
200 µg/100 g

2. Az új élelmiszer jelölésén fel kell tüntetni egy
arra utaló kijelentést, hogy az élelmiszert kizá
rólag sütéshez való felhasználásra szánják, és
nem fogyasztható nyersen.
3. Az új élelmiszer jelölésén megfelelő utasításokat
kell feltüntetni a végső fogyasztók számára an
nak biztosítására, hogy a házilag sütött végter
mék D2-vitamin-tartalma ne haladja meg az
5 µg/100 g maximális koncentrációt.”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A 2002/46/EK irányelvben meg
határozott étrend-kiegészítők

2. A 2. táblázatban (Specifikációk) az „UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae)” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:
Engedélyezett új élelmiszer

Specifikációk

„UV-fénnyel kezelt sütőélesztő Leírás/meghatározás:
(Saccharomyces cerevisiae)
A sütőélesztőt (Saccharomyces cerevisiae) ultraibolyafénnyel kezelik, aminek hatására az ergoszterol D2-vitaminná (ergokalciferollá) alakul át. Az
élesztőkoncentrátum D2-vitamin-tartalma 800 000–3 500 000 IU D-vitamin/100 gramm (200–875 µg/g). Az élesztő inaktivált is lehet.

Sárgásbarna színű, szabadon folyó szemcsék.

2018.7.19.

A házi sütésre szánt, előrecsomagolt friss és szárított élesztőben tartalmazott maximális mennyiség túllépésének megakadályozására az élesztő
koncentrátumot közönséges sütőélesztővel keverik.

Specifikációk

D2-vitamin:
Kémiai név: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-szekoergoszta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

2018.7.19.

Engedélyezett új élelmiszer

Szinonima: Ergokalciferol
Molekulatömeg: 396,65 g/mol

HU

CAS-szám: 50-14-6
Az élesztőkoncentrátumra vonatkozó mikrobiológiai kritériumok:
Kóliformok: ≤ 103/g
Escherichia coli: ≤ 10/g
Salmonella: 25 g-os mintában nincs jelen”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. július 18.)
az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról,
valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 78. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2003/23/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe az oxaszulfuron
hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott
hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel
vannak sorolva.

(3)

Az oxaszulfuron hatóanyagnak az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének A. részében
megállapított jóváhagyása 2019. július 31-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn
belül kérelmet nyújtottak be az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt
benyújtotta. A jelentéstevő tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszab
bítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2016. január 29-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiz
tonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagálla
moknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő
összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2017. február 2-án eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatban levont következtetéseit (6), hogy az
oxaszulfuron várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság számos esetben úgy ítélte meg, hogy hiányosak az adatok, amelyből kifolyólag több területen is
lehetetlen véglegesíteni a kockázatértékelést. Különösen az oxaszulfuronra és metabolitjaira vonatkozóan rendel
kezésre álló adatok nem teszik lehetővé a fogyasztók összességében vett kitettségére, a felszín alatti vizekben való
expozícióra, a vízi szervezeteket, a földigilisztákat, a földben élő makro- és mikroorganizmusokat és a nem
célzott szárazföldi növényeket érintő kockázatokra vonatkozó értékelés véglegesítését.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
(2) A Bizottság 2003/23/EK irányelve (2003. március 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox, oxaszulfuron, etoxiszulfuron,
foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2003.3.28., 39. o.)
(3) A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).
(4) A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).
(5) A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó
eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).
(6) EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 o. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.
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(10)

A Bizottság 2017. július 19-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizott
ságával az oxaszulfuronra vonatkozó megújítási jelentés tervezetét, valamint egy rendelettervezetet.

(11)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a Hatóság következtetésével kapcsolatos észrevételeit. Emellett
a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban
a Bizottság arra is felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a hosszabbításra vonatkozó jelentéstervezettel
kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(12)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni a (9) preambulumbekezdésben említett
aggályokat.

(13)

Következésképpen nem sikerült megállapítani, hogy legalább egy növényvédő szer egy vagy több reprezentatív
felhasználásának vonatkozásában teljesülnek az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási
kritériumok. Ezért az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyását nem indokolt meghosszabbítani.

(14)

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

(15)

A tagállamok számára időt kell biztosítani az oxaszulfuron tartalmú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek
visszavonására.

(16)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak az oxaszul
furont tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2019. november 8-ig tarthat.

(17)

Az (EU) 2018/917 bizottsági végrehajtási rendelet (1) 2019. július 31-ig meghosszabbította az oxaszulfuron
jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az előtt
le lehessen zárni, mielőtt lejárna az anyag jóváhagyása. Mivel a határozatot a meghosszabbított jóváhagyási
időtartam lejártát megelőzően meghozták, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(18)

E rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban az
oxaszulfuronra vonatkozóan újabb kérelmet nyújtsanak be.

(19)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása
Az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra.

2. cikk
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai
Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat oxaszulfuronra vonatkozó 42. sorát
el kell hagyni.
(1) A Bizottság (EU) 2018/917 végrehajtási rendelete (2018. június 27.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin,
a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a bromoxinil, a kaptán, a karvon, a klórprofam, a ciazofamid,
a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a dikvat, az etefon, az etoprofosz, az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a fenamifosz,
a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a formetanát, a Gliocladium catenulatum (törzs: J1446), az izoxaflutol,
a metalaxil-m, a metiokarb, a metoxifenozid, a metribuzin, a milbemektin, az oxaszulfuron, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251),
a fenmedifám, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, a pimetrozin és az s-metolaklór hatóanyagok jóváhagyási
időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 163., 2018.6.28., 13. o.).
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3. cikk
Átmeneti intézkedések
A tagállamok legkésőbb 2018. november 8-ig visszavonják az oxaszulfuron hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó
engedélyeket.
4. cikk
Türelmi idő
A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 20. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek
kell lennie, és legkésőbb 2019. november 8-ig le kell járnia.
5. cikk
Hatálybalépés
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, 2018. július 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

2018.7.19.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 183/17

HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1020 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. július 18.)
a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt jegyzékének
az EURES közös informatikai platformon történő automatizált megfeleltetés céljából való
elfogadásáról és frissítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való
hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek
módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
19. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2016/589 rendelet közös informatikai platformot hoz létre az Európai Unióban az állásajánlatok és az
álláspályázatok, illetve önéletrajzok (álláskeresői profilok) megfeleltetése és az EURES-portálon való közzététele
érdekében.

(2)

Ahhoz, hogy az állásajánlatokat és az álláskeresői profilokat meg lehessen feleltetni egymással, az információkat
az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikkének értelmében közös technikai előírásokon és formátumokon alapuló
egységes rendszer szerint kell megosztani.

(3)

Az állásajánlatok és az álláskeresői profilok megosztásának megkönnyítése, valamint a nyelvek és a nemzeti
sajátosságok közötti magas szintű megfelelés biztosítása érdekében részletes többnyelvű terminológiát kell
használni a foglalkozások, készségek és kompetenciák leírására. Ez a terminológia közös referenciapontként fog
szolgálni a jelentkezőkre vagy a betöltetlen munkahelyekre vonatkozó információk cseréje során, és biztosítani
fogja az információk jelentésének megőrzését.

(4)

Az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikke ezért az európai osztályozási rendszer alkalmazását írja elő, kellő mértékű
átjárhatóságot biztosítva ezáltal a közös informatikai platformon történő kiváló minőségű megfeleltetéshez.

(5)

A Bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal és az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy e célból
fejlessze a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO). A tagállamokkal
való szoros együttműködés biztosítása érdekében létrehozta az ESCO-val foglalkozó tagállami munkacsoportot.
Létrehozta továbbá az ESCO-karbantartási bizottságot, amely az ESCO igazgatására, aktualizálására, végrehajtására
és minőségbiztosítására vonatkozóan ad technikai tanácsokat. Az érdekelt felek a referenciacsoportok és az online
konzultációk révén is hozzájárultak az ESCO fejlesztéséhez.

(6)

A Bizottság konzultációt folytatott az ESCO-val foglalkozó tagállami munkacsoporttal az ESCO osztályozásról és
annak fordításáról, mielőtt arról határozott, hogy 2017. július 28-án az Európai Unió valamennyi hivatalos
nyelvén közzéteszi az ESCO első változatát.

(7)

Ezért helyénvaló a készségeknek, kompetenciáknak és foglalkozásoknak az ESCO első változatában foglalt
többnyelvű jegyzékeit mint az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikke szerinti európai osztályozási rendszert elfogadni.

(8)

Ezeknek a jegyzékeknek minden foglalkozás, készség és kompetencia esetében minimumkövetelményként tartal
mazniuk kell legalább egy kifejezést az Európai Unió minden hivatalos nyelvén, egy egyedi azonosítót (URI), egy
leírást és a foglalkozások tekintetében a foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszere (International
Standard Classification of Occupations, ISCO) legújabb verziójának való megfeleltetést.

(1) HL L 107., 2016.4.22., 1. o.
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(9)

Noha az európai osztályozási rendszer szükségszerűen stabil referenciapontot biztosít az EURES-nek és esetleg
más álláskeresési platformoknak való online többnyelvű megfeleltetéshez, a munkaerőpiac, a terminológia és
a megfeleltetési technológia fejlődése szükségessé teszi annak rendszeres aktualizálását. Az európai osztályozási
rendszer aktualizált változatának elfogadására irányuló eljárás a Bizottság és a tagállamok közötti jó együttmű
ködésen alapul.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az EURES-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy, hatály és fogalommeghatározások
(1) Ez a határozat létrehozza a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt
azon jegyzékét, amelyet az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkében előírtak szerint az EURES közös informatikai
platformjának működtetéséhez használni kell, továbbá megállapítja a jegyzék aktualizálására és felülvizsgálatára irányuló
eljárásokat.
(2)

E határozat alkalmazásában:

a) A „készségek és kompetenciák” a következőket foglalják magukban:
1. „tudás”: az információk tanulással történő elsajátításának eredménye, amely egy munka- vagy tanulmányi
területhez kapcsolódó tényeket, elveket, elméleteket és gyakorlatokat eredményez;
2. „készségek”: a tudás alkalmazásának és a know-how használatának képessége feladatok elvégzése és problémame
goldás céljából;
3. „kompetenciák”: a tudás, a készségek és a személyes, szociális és/vagy módszertani képességek használatának
bizonyított képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében;
b) „foglalkozás”: a hasonló feladatok ellátását és hasonló készségcsoport meglétét megkövetelő állások összessége, míg az
„állás”: egy adott munkakörnyezetben egy személy által végzett feladatok és felelősségi körök összessége;
c) „jegyzék”: olyan egyedi azonosítók felsorolása, amelyek foglalkozásokat vagy készségeket és kompetenciákat jelölnek,
és amelyeket metaadatok kísérnek;
d) „kisebb javítások”: a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt elfogadott
jegyzékeinek módosításai a fordítási vagy helyesírási és más olyan nyilvánvaló hibák kijavítása érdekében, amelyek
nem változtatják meg sem az osztályozási rendszer szerkezetét, sem a fogalmak vagy az egyéb tartalom jelentését.
e) „ESCO szolgáltatási platform”: az a nyilvánosan hozzáférhető weboldal (1), amelyen a Bizottság közzéteszi
a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását.
2. cikk
A jegyzék létrehozása
Az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett, a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai
osztályozási rendszerben foglalt jegyzéke a következőkből áll:
a) az ESCO szolgáltatási platformon 2017. július 28-án a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai
osztályozása részeként közzétett foglalkozások;
b) az ESCO szolgáltatási platformon 2017. július 28-án a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai
osztályozása részeként közzétett készségek és kompetenciák.
3. cikk
A jegyzék frissítése
(1) A munkaerőpiac, az oktatás és képzés vagy a terminológia változásainak leképezése érdekében a Bizottság a tagálla
mokkal együtt rendszeresen megvizsgálja, hogy szükséges-e naprakésszé tenni az EURES-portál működtetéséhez
használandó készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerben foglalt jegyzékét.
(1) http://ec.europa.eu/esco
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(2) Mielőtt a Bizottság a 2. cikkben említett, a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási
rendszerben foglalt jegyzéke naprakész változatának elfogadását javasolná e határozat módosítása vagy felváltása révén,
konzultál az (EU) 2016/589 rendelet 14. cikkében említett EURES Koordinációs Csoporttal és az ESCO-val foglalkozó
tagállami munkacsoporttal.
(3) A jegyzékek kisebb javításai nem tekintendők az osztályozás új aktualizált változatai elfogadásának. A Bizottság
mindazonáltal az EURES Koordinációs Csoporton és az ESCO-val foglalkozó tagállami munkacsoporton keresztül jóval
előre, de legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a tagállamokat minden ilyen kisebb javításról.
4. cikk
A jegyzék közzététele
(1) Az EURES Európai Koordinációs Irodája biztosítja, hogy a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai
osztályozási rendszerben foglalt jegyzéke és annak minden aktualizált változata online elérhető legyen az ESCO szolgál
tatási platformon.
(2) Az EURES Európai Koordinációs Irodája a jegyzéket olyan formátumban is a tagállamok rendelkezésére bocsátja,
amely megkönnyíti az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében létrehozott nyilvántartás
tagállamok általi összeállítását és aktualizálását.
5. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1021 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. július 18.)
a közös informatikai platformon az európai osztályozási rendszer alkalmazásával történő
automatizált megfeleltetés működéséhez, valamint a nemzeti rendszerek és az európai osztályozási
rendszer közötti átjárhatóság biztosításához szükséges technikai standardok és formátumok
elfogadásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való
hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek
módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
19. cikke (6) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2016/589 rendelet közös informatikai platformot hoz létre az Európai Unióban az állásajánlatok és az
álláspályázatok, illetve önéletrajzok (álláskeresői profilok) megfeleltetése érdekében.

(2)

Ahhoz, hogy az állásajánlatokat és az álláspályázatokat, illetve álláskeresői profilokat meg lehessen feleltetni
egymással, az információkat az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikkének értelmében közös technikai előírásokon és
formátumokon alapuló egységes rendszer szerint kell megosztani.

(3)

A közös informatikai platformon történő kiváló minőségű többnyelvű megfeleltetés céljából az (EU) 2016/589
rendelet 19. cikke előírja a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási rendszerének
alkalmazását.

(4)

Azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy az (EU) 2016/589 rendelet 18. cikke értelmében vett
egyetlen koordinált csatornához kapcsolódó, az állásajánlatokat és az álláskeresői profilokat tartalmazó nemzeti
rendszereikben nem használják az európai osztályozási rendszert, az átjárhatóság biztosítása érdekében ki kell
dolgozniuk a rendszereikben alkalmazott osztályozás és az európai osztályozási rendszer megfeleltetését.

(5)

A nemzeti, regionális vagy ágazati osztályozások és az európai osztályozási rendszer megfeleltetéséhez össze kell
állítani és rendszeresen frissíteni kell a megfeleltetési nyilvántartásokat és táblázatokat.

(6)

A szóban forgó megfeleltetési nyilvántartások és táblázatok összeállításának és frissítésének, valamint a megfelel
tetésen alapuló későbbi információcserének a megkönnyítése érdekében a Bizottságnak biztosítania kell
a szükséges technikai előírásokat és formátumokat, valamint az információcserét támogató megfelelő technikai
alkalmazásokat.

(7)

A nemzeti megfeleltetési táblázataik közzététele, valamint a többi tagállammal és a Bizottsággal való megosztása
révén a tagállamok hozzá fognak járulni az európai osztályozási rendszer, valamint az EURES által biztosított
szolgáltatások és olyan eszközök fejlesztéséhez és javításához, mint például a kereső- és megfeleltetési motorok
algoritmusai.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az EURES-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy és hatály
Ez a határozat megállapítja a közös informatikai platformon az európai osztályozási rendszer alkalmazásával történő
automatizált megfeleltetés működéséhez, valamint a nemzeti rendszerek és az európai osztályozási rendszer közötti
átjárhatóság biztosításához szükséges technikai standardokat és formátumokat.
(1) HL L 107., 2016.4.22., 1. o.
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2. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában:
a) „megfeleltetési táblázatok”: olyan, géppel olvasható megfelelési táblázatok, amelyek azt fejezik ki, hogy az egyik
osztályozási rendszerben foglalt fogalmak miként viszonyulnak egy másik osztályozási rendszerben foglalt egy vagy
több fogalomhoz. A megfeleltetési táblázatok az információk automatikus átkódolására szolgálnak a közös
informatikai platformon történő automatizált megfeleltetés céljából;
b) „géppel olvasható”: az információ olyan formátumban jelenik meg, amely számítógéppel könnyen feldolgozható;
c) „átkódolás”: az információknak a kódolt megjelenítés egyik formájából egy másikká történő átalakításának folyamata;
d) „szintaxis”: az információk strukturált formában történő megjelenítésének szabályai és módozatai;
e) „ESCO szolgáltatási platform”: az a nyilvánosan hozzáférhető weboldal (1), amelyen a Bizottság közzéteszi
a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását.
3. cikk
A megfeleltetési táblázatok létrehozása
(1) Azok a tagállamok, amelyek nemzeti, regionális vagy ágazati osztályozást alkalmaznak a foglalkozásokra,
készségekre vagy kompetenciákra vonatkozó információknak az (EU) 2016/589 rendelet 18. cikke értelmében vett
egyetlen koordinált csatornához kapcsolódó, az állásajánlatokat és az álláskeresői profilokat tartalmazó nemzeti rendsze
reikben történő rögzítésére, azoknak az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EURESportálon való közzététele érdekében géppel olvasható megfeleltetési táblázatokat hoznak létre és alkalmaznak minden
egyes szóban forgó nemzeti, regionális vagy ágazati osztályozás és az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkének
(2) bekezdése alapján elfogadott európai osztályozási rendszer között.
(2) A tagállamok ezeket a táblázatokat a közös technikai standardok és formátumok szerint hozzák létre annak
érdekében, hogy lehetővé tegyék az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkének (6) bekezdésében említett közös informatikai
platformon történő automatizált megfeleltetés hatékony működését.
(3)

A (2) bekezdésben említett technikai standardok és formátumok a következőkből állnak:

a) a megfeleltetési táblázatokban feltüntetendő információk köre;
b) az ezen információk megjelenítésére szolgáló szintaxis.
(4) Az EURES Európai Koordinációs Irodája az EURES Extranet portálon (2) közzéteszi és elérhetővé teszi
a (2) bekezdésben említett technikai standardokat és formátumokat.
(5) Az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikke (5) bekezdésének megfelelően az Európai Bizottság és az EURES Európai
Koordinációs Irodája támogatást nyújt a tagállamoknak a megfeleltetéshez. Közelebbről egy olyan alkalmazást
bocsátanak rendelkezésre, amely segíti a nyilvántartások és a megfeleltetési táblázatok összeállítását és aktualizálását.
(6) Azoknak a tagállamoknak, amelyek az (EU) 2016/589 rendelet 19. cikkének (4) bekezdésével összhangban az
európai osztályozási rendszert alkalmazzák nemzeti szinten, nem kell összeállítaniuk az e határozatban említett megfelel
tetési táblázatokat.
(7) Az EURES Európai Koordinációs Irodája a 6. cikkben megállapított eljárásokat követve aktualizálhatja a technikai
standardokat és formátumokat.
4. cikk
A nemzeti rendszerek és a közös informatikai platform közötti átjárhatóság biztosítása megfelel
tetési táblázatok révén
A 3. cikkben említett megfeleltetési táblázatok alkalmazandók az állásajánlatokra vagy álláskeresői profilokra vonatkozó
információk automatikus kódolására a közös informatikai platformon történő automatizált megfeleltetés céljából.
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti, regionális és ágazati osztályozási rendszereiknek az (EU) 2016/589 rendelet
17. cikkének (1) bekezdése szerinti állásajánlatokban és álláskeresői profilokban feltüntetett kódjait az európai
osztályozási rendszer megfelelő kódjaival váltják fel vagy egészítik ki – az átkódolásra a megfeleltetési táblázatokat
használva –, mielőtt az állásajánlatokat és az álláskeresői profilokat elérhetővé tennék az EURES-portál számára.
(1) http://ec.europa.eu/esco
(2) http://eures.europa.eu
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5. cikk
A megfeleltetési táblázatok közzététele
A tagállamok a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott standardokat és formátumokat alkalmazó megfeleltetési tábláza
taikat közzéteszik az ESCO szolgáltatási platformon.
6. cikk
Irányítás, valamint a technikai standardok és formátumok frissítése
(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy egyablakos ügyintézési pontot, amelynek adatait az EURES nemzeti koordinációs
irodákon keresztül bejelentik az EURES Európai Koordinációs Irodájának, és amelynek az e határozat alkalmazásával
kapcsolatos valamennyi kérelmet, megkeresést és kommunikációt címezni kell.
(2) Az (EU) 2016/589 rendelet 14. cikkében említett EURES Koordinációs Csoport évente egyszer felülvizsgálja e
határozat alkalmazását.
(3) Az EURES Európai Koordinációs Irodája aktualizálhatja a 3. cikk (2) bekezdésében említett technikai standardokat
és formátumokat, amennyiben ez a közös informatikai platformon történő hatékony automatizált megfeleltetéshez
szükséges.
(4) A technikai standardok és formátumok új változatának elfogadása, valamint az EURES Extranet portálon történő
közzététele előtt az EURES Európai Koordinációs Irodája hivatalosan konzultál az EURES Koordinációs Csoporttal.
7. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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III
(Egyéb jogi aktusok)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 154/2018 HATÁROZATA
(2018. július 6.)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés,
audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben
hivatkozott listáról) módosításáról [2018/1022]
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,
mivel:
(1)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) (általános adatvédelmi rendelet) bele kell foglalni az
EGT-megállapodásba.

(2)

Elismerve, hogy az adatvédelem számos nemzetközi emberi jogi megállapodás által védett alapvető jog.

(3)

Elismerve annak fontosságát, hogy az EGT-n belül az adatkezelők és adatfeldolgozók azonos jogokkal és kötele
zettségekkel rendelkezzenek.

(4)

Ez a határozat rendelkezik arról, hogy az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságai teljes mértékben részt
vesznek az egységességi mechanizmusban és az egységes alkalmazást célzó mechanizmusban, valamint –
a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal
és kötelezettségekkel rendelkeznek az (EU) 2016/679 rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi Testületben
(a továbbiakban: Testület), mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai. E célból az EFTA-államok felügyeleti
hatóságainak részt kell venniük a testület tevékenységeiben, ideértve minden olyan alcsoportot is, amelyeket
a testület esetlegesen létrehoz feladatainak ellátása céljából, és meg kell kapniuk minden, a hatékony részvéte
lükhöz szükséges információt, szükség esetén minden olyan információcserélésre használható elektronikus
rendszerhez való teljes mértékű hozzáférés útján, melyeket a Testület esetlegesen létrehoz.

(5)

Az (EU) 2016/679 rendelet hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (2), amelyet ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(6)

Az EGT-megállapodás XI. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EGT-megállapodás XI. melléklete 5e. pontja (95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) helyébe a következő
szöveg lép:
„32016 R 0679: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4.,
1. o.).
(1) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
(2) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:
a) Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai részt vesznek az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: Testület)
tevékenységeiben. E célból – a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság
kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek a Testületben, mint az uniós
tagállamok felügyeleti hatóságai, kivéve, ha e megállapodás erről másként rendelkezik. Az EFTA-államok
felügyeleti hatóságainak álláspontjait a Testület külön veszi jegyzőkönyvbe.
A Testület eljárási szabályzata teljeskörűen érvényre juttatja az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak és az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak a részvételét – a szavazati jog és a Testület elnökévé, illetve alelnökeivé való válasz
thatóság kivételével.
b) A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában
a »tagállam(ok)« és a »felügyeleti hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük
mellett az EFTA-államokat és azok felügyeleti hatóságait is magukban foglalják.
c) Az uniós jogra vagy uniós adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások úgy értendők, mint az EGTmegállapodásra vagy a benne foglalt adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások.
d) A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában a szöveg a »Bizottság
megfelelőségi határozatának« szövegrész helyébe a »Bizottság EGT-megállapodás alapján alkalmazandó megfele
lőségi határozatának« szövegrész lép.
e) A 45. cikk az (1) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:
»(1a)
Az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba
belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig egy EFTA-állam határozhat úgy, hogy alkalmazza
a benne foglalt intézkedéseket.
Az egyes EFTA-államok az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatályba
lépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy
a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig
alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű
határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák az e cikk (3) vagy
(5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt intézkedéseket.
A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon
belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott
végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen
intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.
Az EGT-megállapodás másik szerződő fele, az 1. cikk (3) bekezdésétől eltérve, korlátozza vagy megtiltja
a személyes adatok szabad áramlását abba az EFTA-államba, amelyik nem alkalmazza ugyanolyan módon az e
cikk (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket, mivel ezek az intézkedések
megakadályozzák a személyes adatoknak egy harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet számára történő
továbbítását.«
f)

Minden olyan esetben, amikor az EU konzultációt kezd harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel
azzal a céllal, hogy a 45. cikk alapján megfelelőségi határozatot fogadjon el, megfelelően tájékoztatja erről az
EFTA-államokat. Azokban az esetekben, amikor a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet különleges
kötelezettségeket vállal a tagállamoktól származó személyes adatok kezelése tekintetében, az EU figyelembe veszi
az EFTA-államok helyzetét, és megvitatja a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az EFTAállamok általi azt követő esetleges alkalmazás lehetséges mechanizmusait.

g) A 46. cikk (2) bekezdésének d) pontja a következőkkel egészül ki:
»Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai az általános adatvédelmi kikötéseknek a 93. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás alapján történő jóváhagyás céljából a Bizottsághoz történő benyújtása
tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az uniós felügyeleti hatóságok.«
h) A 46. cikk a (2) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:
»(2a)
Egy végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat
elfogadásáig az (1) bekezdésben hivatkozott megfelelő garanciák nyújthatók a 46. cikk (2) bekezdésének c) és
d) pontjában hivatkozott általános adatvédelmi kikötések útján, ha az EFTA-állam alkalmazza a bennük foglalt
intézkedéseket.
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Az egyes EFTA-államok a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok
hatálybalépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy
a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig
alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű
határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák a 46. cikk
(2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket.
A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon
belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján
elfogadott végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen
intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.«
i)

Az 58. cikk (4) bekezdésében az »a Chartával összhangban« szövegrész nem alkalmazandó az EFTA-államok
vonatkozásában.

j)

Az 59. cikkben a »Bizottság« szó után az », az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

k) Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll részt venni a Testület ülésein, szavazati jog nélkül. Az EFTA
Felügyeleti Hatóság kijelöli képviselőjét.
l)

Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak jogában áll tanácsot vagy véleményt kérni a Testülettől, valamint ügyekről tájékoztatni
a Testületet a 63. cikk, a 64. cikk (2) bekezdése, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 70. cikk
(1) bekezdésének e) pontja alapján. A 63. cikkben, a 64. cikk (2) bekezdésében, a 65. cikk (1) bekezdésének
c) pontjában és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontjában a »Bizottság« szó után az »és az EFTA Felügyeleti
Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

m) A Testület elnöke vagy a titkárság tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a Testület tevékenységeiről,
amennyiben az a 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja, a 65. cikk (5) bekezdése, valamint a 75. cikk
(6) bekezdésének b) pontja alapján releváns. A 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában, a 65. cikk
(5) bekezdésében, valamint a 75. cikk (6) bekezdésének b) pontjában a »Bizottság« szó után az »és adott esetben
az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.
Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak jogában áll információkat kapni a 66. cikk (1) bekezdése alapján érintett valamely EFTAállam felügyeleti hatóságától. A 66. cikk (1) bekezdésében a »Bizottság« szó után adott esetben az »és az EFTA
Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.
n) A 71. cikk (1) bekezdésében a »Tanácsnak« szó után az », az EFTA-államok Állandó Bizottságának, az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak« szövegrészt kell beilleszteni.
o) A 73. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
»A Testületnek az EFTA-államok által kijelölt tagjai nem választhatók elnökké vagy alelnökké.«”

2. cikk
Az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyve szövegének 13. pontját (a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az
egyének védelmével foglalkozó munkacsoport) el kell hagyni.

3. cikk
Az (EU) 2016/679 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű
szövege hiteles.

4. cikk
Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt
utolsó bejelentést megtették (*).
(*) Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.
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5. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 6-án.
az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
Oda Helen SLETNES

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet) az EGT-megállapodásba foglaló 2018. július 6-i
154/2018 vegyes bizottsági határozathoz
Szem előtt tartva az EGT-megállapodás kétpilléres rendszerét, valamint tekintettel az Európai Adatvédelmi Testület
határozatainak közvetlen kötelező hatályára az EGT-tag EFTA-államok nemzeti felügyeleti hatóságaira nézve, a Szerződő
Felek:
— tudomásul veszik, hogy az Európai Adatvédelmi Testület határozatainak a nemzeti felügyeleti hatóságok a címzettjei,
— elismerik, hogy ez a megoldás nem teremt precedenst az EGT-megállapodásba belefoglalandó uniós jogi aktusok
jövőbeli kiigazításai tekintetében.

2018.7.19.

HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2018. július 9-i
(EU) 2018/978 bizottsági rendelethez

HU

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176., 2018. július 12.)
A melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„MELLÉKLET
A II. és a III. melléklet a következőképpen módosul:

Az anyag azonosítása
Hivatkozási szám
a

»1383

Tagetes erecta virágkivonat (*)
Tagetes erecta virágolaj (**)

Kémiai név/INN

CAS-szám

EC-szám

b

c

d

90131-43-4
90131-43-4

290-353-9
290-353-9/-

(*) 2019. május 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek
nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(**) 2019. május 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban.. 2019. augusztus 1-től a szóban forgó anyagot tartalmazó kozmetikai termékek
nem forgalmazhatók az Európai Unióban.«

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1. A II. mellékletben szereplő táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:
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Az anyag azonosítása

Az alkalma
zási feltételek
és figyelmez
tetések
szövege

Korlátozások

a

»308

Kémiai név/INN

Az összetevők
glosszáriumában
szereplő közhasz
nálatú név

CAS-szám

b

c

d

Tagetes minuta
virágkivonat (*)

Tagetes minuta
virágkivonat

Tagetes minuta
virágolaj (**)

Tagetes minuta
virágolaj

HU

Hivatko
zási szám
EC-szám

A termék típusa,
testrészek

Legnagyobb
koncentráció
a felhasználásra
kész készítményben

Egyéb

e

f

g

h

91770-75-1;

294-862-7;

91770-75-1/
8016-84-0

294-862-7

a) 0,01 %

b) Leöblítendő
termékek

b) 0,1 %

i

a) és b) esetében: alfa-tertienil (tertiofén)-tar
talom a kivonatban/olajban ≤ 0,35 %.
Az a) esetében: Nem használható fényvédő
termékekben és természetes vagy mestersé
ges UV-fényben való használatra szánt ter
mékekben.
Az a) és a b) esetében: Tagetes patula-val
(309. bejegyzés) együtt használva a felhaszná
lásra kész készítmény teljes Tagetes-tartalma
nem haladhatja meg a g) oszlopban meg
adott legnagyobb koncentrációt.

309

Tagetes patula
virágkivonat (***)

Tagetes patula
virágkivonat

Tagetes patula
virágolaj (****)

Tagetes patula
virágolaj

91722-29-1;

294-431-3;

91722-29-1/
8016-84-0

294-431-3/-

a) Nem
leöblítendő
termékek

a) 0,01 %

b) Leöblítendő
termékek

b) 0,1 %

Az a) és a b) esetében: alfa-tertienil (tertio
fén)-tartalom a kivonatban/olajban ≤ 0,35 %.
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a) Nem
leöblítendő
termékek
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2. A III. mellékletben szereplő táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Az a) esetében: Nem használható fényvédő
termékekben és természetes vagy mestersé
ges UV-fényben való használatra szánt ter
mékekben.
Az a) és a b) esetében: Tagetes minuta-val
(308. bejegyzés) együtt használva a felhaszná
lásra kész készítmény teljes Tagetes-tartalma
nem haladhatja meg a g) oszlopban meg
adott legnagyobb koncentrációt.
Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és
Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és
Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és
Európai Unióban. 2019. augusztus 1-től az anyagot tartalmazó, és

2018.7.19.

(*) 2019. május 1-től az anyagot tartalmazó és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az
a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(**) 2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az
a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(***) 2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az
a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.
(****) 2019. május 1-től az anyagot tartalmazó, és a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem hozhatók forgalomba az
a korlátozásoknak nem megfelelő kozmetikai termékek nem forgalmazhatók az Európai Unióban.«”
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