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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1198 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. augusztus 22.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Oli de
l'Empordà”/„Aceite de l'Empordà” [OEM])
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) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Spanyolország kérelmét, amely az (EU) 2015/385 bizottsági végrehajtási rendelet (2) alapján bejegyzett „Oli de
l'Empordà”/„Aceite de l'Empordà” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez 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 (3) az említett rendelet 50. cikke
(2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(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
Az „Oli de l'Empordà”/„Aceite de l'Empordà” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2015/385 végrehajtási rendelete (2015. március 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà [OEM]) (HL L 65., 2015.3.10., 4. o.).
(3) HL C 67., 2018.2.22., 19. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 22-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Pierre MOSCOVICI

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1199 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. augusztus 22.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Boudin blanc
de Rethel” [OFJ])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Franciaország kérelmét, amely az 2036/2001/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Boudin blanc de
Rethel” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez 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 (3) az említett rendelet 50. cikke
(2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(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 „Boudin blanc de Rethel” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
módosítása jóváhagyásra kerül.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 22-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Pierre MOSCOVICI

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) A Bizottság 2036/2001/EK rendelete (2001. október 17.) egyes neveknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek
és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben foglalt, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegje
lölések nyilvántartásába való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (HL L 275., 2001.10.18., 9. o.).
(3) HL C 97., 2018.3.15., 13. o.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. augusztus 22.)
az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik
elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Brioche
vendéenne” [OFJ])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta
Franciaország kérelmét, amely a 738/2004/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Brioche vendéenne”
oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez 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 a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(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 „Brioche vendéenne” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
módosítása jóváhagyásra kerül.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 22-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Pierre MOSCOVICI

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) A Bizottság 738/2004/EK rendelete (2004. április 21.) egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi
jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet kiegészítéséről (Peras de Rincón
de Soto és Brioche vendéenne) (HL L 116. 2004.4.22., 5. o.)
(3) HL C 95., 2018.3.13., 27. o.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1201 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. augusztus 22.)
egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről
(„Kiełbasa krakowska sucha staropolska” [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 50. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai
Unió Hivatalos Lapjában Lengyelország kérelmét (2) a „Kiełbasa krakowska sucha staropolska” elnevezés
bejegyzésére.

(2)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A „Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (HKT) elnevezés bejegyzésre kerül.
Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. mellékletének
1.2. osztályába – Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.) – tartozó terméket jelöl.
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, 2018. augusztus 22-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Pierre MOSCOVICI

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 53., 2018.2.13, 11. o.
(3) A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről
szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179.,
2014.6.19., 36. o.).
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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1202 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. augusztus 22.)
egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába
való bejegyzéséről („Czosnek galicyjski” [OFJ])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

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

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai
Unió Hivatalos Lapjában Lengyelország kérelmét (2) a „Czosnek galicyjski” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért
a „Czosnek galicyjski” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A „Czosnek galicyjski” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.
Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti
1.6. osztályba (Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva) tartozó terméket jelöl.
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, 2018. augusztus 22-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Pierre MOSCOVICI

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 110., 2018.3.23., 32. o.
(3) A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről
szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179.,
2014.6.19., 36. o.).

2018.8.27.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 217/7

HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1203 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2018. augusztus 21.)
az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében
a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés
engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási
határozat hatályon kívül helyezéséről
(az értesítés a C(2018) 5848. számú dokumentummal történt)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és
a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi
irányelvre (1), és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére, valamint IV. melléklete A. része
I. szakaszának 2.3., 2.4. és 2.5. pontjára,
mivel:
(1)

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüg
gésben értelmezett (1) bekezdése külön követelményeket állapít meg az Amerikai Egyesült Államokból származó
kőrisfa (Fraxinus L.) és más faanyagok Unióba való behozatalára.

(2)

Az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozat (2) engedélyezte a tagállamok számára, hogy ideiglenes
eltérést biztosítsanak a 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának
2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdése alól az Amerikai Egyesült Államokból származó kőrisfa
(Fraxinus L.) Unióba történő behozatalára vonatkozó különleges követelmények tekintetében.

(3)

Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat 2018. június 30-án lejárt. Ezért e határozatnak a szóban forgó
határozat helyébe kell lépnie, hogy biztosítani lehessen e fa Unióba történő behozatalának folyamatosságát.

(4)

Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében helyénvaló továbbra
is alkalmazni az e határozatban foglalt követelményeket.

(5)

Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban 2018 januárjában egy bizottsági ellenőrzés során szerzett
információk, valamint az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Növényvédelmi Szervezete által az ellenőrzés során
és azt követően szolgáltatott információk alapján helyénvaló az Amerikai Egyesült Államokban szigorúbb
ellenőrzést és felügyeletet kérni a kőrisfa tekintetében. E célból egyedi feltételeket kell meghatározni a jóváhagyott
fűrésztelepeken végzett nyilvántartások, eljárások és címkézés, szállítás előtti vizsgálatok és nyomon követés ellen
őrzésére.

(6)

E határozat alkalmazásának jobb értékelése érdekében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi
tagállamot a behozott termékekről.

(7)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében az (EU) 2017/204 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell
helyezni,

(8)

Ezt a határozatot 2020. június 30-ig kell alkalmazni annak érdekében, hogy az említett időpontig lehetővé váljon
annak végrehajtásának felülvizsgálata.

(9)

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

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/204 végrehajtási határozata (2017. február 3.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott
kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából
adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától
mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 32., 2017.2.7., 35. o.)
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás
A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben
értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott
feldolgozott olyan kőrisfa Fraxinus L. („meghatározott faanyag”) területükre történő behozatalát, amely az Amerikai
Egyesült Államokból való kivitelét megelőzően megfelel az e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk
Növényegészségügyi bizonyítvány
(1) A meghatározott faanyagot a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban az Amerikai
Egyesült Államokban kibocsátott növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tanúsítja, hogy a fa az
ellenőrzést követően mentes a károsítóktól.
(2)

A növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatának tartalmaznia kell a következőket:

a) „Megfelel az (EU) 2018/1203 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek.”
szövegezésű nyilatkozat;
b) az egyes exportált egyedi kötegeknek megfelelő kötegszám(ok);
c) az Amerikai Egyesült Államokban jóváhagyott létesítmény(ek) neve.

3. cikk
Az import jelentése
Az importőr tagállamnak minden évben december 31-ig tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot az adott
évben a meghatározott faanyagból e határozatnak megfelelően behozott szállítmányok mennyiségéről.

4. cikk
Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről
A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg az e
határozatban meghatározott feltételeknek. Az említett értesítésnek az ilyen szállítmány észlelésétől számított két
munkanapon belül meg kell történnie.

5. cikk
Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezése
Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat hatályát veszti.

6. cikk
A hatályvesztés időpontja
Ez a határozat 2020. június 30-án hatályát veszti.

2018.8.27.
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7. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 21-én.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

1. Feldolgozási követelmények
A meghatározott faanyag feldolgozásának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
a) Kérgezés
A meghatározott faanyag kérgezett, csupán olyan, láthatóan elkülönülő, egymással nem összefüggő kisebb
kéregdarabok maradhatnak rajta, amelyek megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:
i. 3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül); vagy
ii. ha szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb mint 50 cm2.
b) Fűrészelés
A meghatározott faanyagból készült fűrészáru kérgezett hengeres fából származik.
c) Hőkezelés
A meghatározott faanyagot teljes vastagságában az Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálat (APHIS)
vagy egy, az APHIS által elismert ügynökség által jóváhagyott hőkemencében 1 200 percen keresztül legalább
71 °C-ra melegítik.
d) Szárítás
A meghatározott faanyagot legalább két hétig az APHIS által elismert ipari szárítási eljárással szárítják.
A fa végső nedvességtartalma nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 10 %-át.
2. A létesítményekre vonatkozó követelmények
A meghatározott faanyagot olyan létesítményben kell előállítani, kezelni vagy tárolni, amely megfelel a következő
követelmények mindegyikének:
a) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség tanúsítási programja keretében az Agrilus planipennis
Fairmaire károsítóra vonatkozóan tanúsítással rendelkezik;
b) az APHIS honlapján közzétett adatbázisban szerepel;
c) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség havonta legalább egyszer ellenőrzi, és az ellenőrzések során
megállapítást nyert, hogy e melléklet követelményeinek megfelel. Abban az esetben, ha ezeket az ellenőrzéseket az
APHIS által jóváhagyott ügynökség végzi, az APHIS félévente ellenőrzi e munkát. A féléves ellenőrzések
magukban foglalják az ügynökség eljárásainak és dokumentációjának ellenőrzését, valamint a jóváhagyott létesít
ményekben végzett ellenőrzéseket;
d) a meghatározott faanyag kezeléséhez alkalmazott eszközöket folyamatosan a berendezések üzembentartási
kézikönyvének megfelelően kalibrálják;
e) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség általi ellenőrzések céljára az alkalmazott eljárásokról –
beleértve a fa kezelésének időtartamát, a kezelés ideje alatti hőmérsékletet, valamint minden exportálásra szánt
köteg kapcsán a megfelelőség ellenőrzését és a fa végső nedvességtartalmát – nyilvántartást vezetnek.
3. Címkézés
A meghatározott faanyag minden kötegén jól láthatóan szerepelnie kell a köteg egyedi számának és az alábbi
szöveget tartalmazó címkének: „HT-KD” vagy „Heat Treated-Kiln Dried” (hőkezelt, mesterségesen szárított).
A jóváhagyott létesítmény kijelölt tisztségviselője vagy az ő felügyelete alatt egy alkalmazott azt követően állítja ki
a címkét, hogy megbizonyosodott arról, hogy teljesülnek az 1. pont szerint a feldolgozási eljárásokra és a 2. pont
szerint a létesítményekre vonatkozó követelmények.
4. A kivitelt megelőző ellenőrzések
Az Unióba szánt meghatározott faanyagot a kivitele előtt az APHIS-nak vagy az APHIS által jóváhagyott
ügynökségnek meg kell vizsgálnia annak biztosítása érdekében, hogy a 1. és 3. pontban meghatározott követel
mények teljesüljenek.
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