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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1745 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2019. augusztus 13.)
a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai,
a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a
közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról,
továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (14) bekezdésére, 5. cikke (3) bekezdésére és 6. cikke (11)
bekezdésére,
mivel:
(1)

A Bizottság szabványosítási munkájának célja annak biztosítása, hogy a szükséges műszaki előírásoknak a meglévő
európai szabványok és a kapcsolódó nemzetközi szabványosítási tevékenységek figyelembevételével történő
meghatározása révén európai vagy nemzetközi szabványokban meghatározásra kerüljenek a töltőállomások és az
üzemanyagtöltő állomások interoperabilitására vonatkozó műszaki előírások.

(2)

Az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság
felkérte (3) az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot
(CENELEC), hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el megfelelő európai szabványokat, vagy módosítsák a meglévőket a
közúti és a tengeri közlekedés, illetve a belvízi hajózás villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása,
valamint a közúti és a tengeri közlekedés, illetve a belvízi hajózás földgázellátása, ezen belül biometán-ellátása
tekintetében.

(3)

Az európai ipar elfogadta a CEN és a CENELEC által kidolgozott szabványokat annak érdekében, hogy biztosítani
lehessen a különböző üzemanyagokkal működő járművek és hajók mobilitását Unió-szerte. A CEN és a CENELEC
azt ajánlotta a Bizottságnak, hogy a szóban forgó szabványokat foglalja bele az uniós jogi keretbe. A 2014/94/EU
irányelv II. mellékletében hivatkozott műszaki előírásokat ennek megfelelően indokolt kiegészíteni vagy módosítani,

(4)

E felhatalmazáson alapuló rendelettel összefüggésben az „interoperabilitásra” vonatkozó rendelkezések szigorúan
arra vonatkoznak, hogy a töltőállomások és az üzemanyagtöltő állomások legyenek képesek az összes járműtechno
lógiával összeegyeztethető energiát szolgáltatni annak érdekében, hogy az alternatív üzemanyaggal működő
járműveket Unió-szerte zökkenőmentesen lehessen használni.

(1) HL L 307., 2014.10.28., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/
EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
(3) M/533: A Bizottság C(2015) 1330 final végrehajtási határozata (2015. március 12.) az európai szabványügyi szervezeteknek az
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint címzett, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó
európai standardok kidolgozására vonatkozó szabványosítási felkérésről.
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(5)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott az L kategóriájú
gépjárművek töltőállomásaira vonatkozóan. Az említett töltőállomásokra a „Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok,
járműcsatlakozók és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése. Váltakozó áramú csapos és
érintkezőhüvelyes csatlakozószerelvények csatlakoztatási méretei és csereszabatossági követelményei” című EN
62196-2 szabványt és a „Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános
követelmények” című IEC 60884-1 szabványt kell alkalmazni. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.5.
pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(6)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a belvízi hajók
part menti villamosenergia-ellátására vonatkozóan. Az említett villamosenergia-ellátására a „Belvízi hajók.
Háromfázisú, 400 V feszültségű, legfeljebb 63 A áramerősségű, 50 Hz-es szárazföldi villamos csatlakozó. 2. rész:
Szárazföldi egység, biztonsági követelmények” című EN 15869-2 szabványt (az amperérték 63-ról 125-re való
emelése érdekében jelenleg módosítás alatt áll) és a „Belvízi hajók. Háromfázisú, 400 V feszültségű, legalább 250 A
áramerősségű, 50 Hz-es szárazföldi villamos csatlakozó” című EN 16840 szabványt kell alkalmazni. Ezért a
2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.8. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(7)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a sűrített földgáz
(CNG) üzemanyag töltőállomásaira vonatkozóan. A „Földgáz-töltőállomások. CNG-töltőállomások járművek
számára” című EN ISO 16923 európai szabvány a járművek CNG-vel való töltésére szolgáló állomások, ezen belül a
berendezések, valamint a biztonsági és szabályozó eszközök tervezésére, megépítésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére
és karbantartására terjed ki. Ez az európai szabvány a töltőállomások azon részeire is vonatkozik, amelyekben a
földgáz gáz-halmazállapotú, és cseppfolyósított földgázból előállított CNG (L-CNG) töltése történik az EN ISO
16924 szabvány szerint. Vonatkozik továbbá a biometánra, a dúsított, szénhez kötött metánra (CBM) és a
cseppfolyósított földgáz (helyszínen vagy máshol történő) elpárologtatásából származó gázra. Az EN ISO 16923
szabványnak a CNG-töltőállomások és a járművek interoperabilitását biztosító elemeit alkalmazni kell a CNGtöltőállomásokra. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.4. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(8)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a cseppfolyósított
földgáz (LNG) üzemanyag töltőállomásaira vonatkozóan. A „Földgáz-töltőállomások. LNG-töltőállomások járművek
számára” című EN ISO 16924 európai szabvány jelenlegi változatában a járművek cseppfolyósított földgázzal (LNG-vel)
való töltésére szolgáló állomások, ezen belül a berendezések, valamint a biztonsági és szabályozó eszközök tervezésére,
megépítésére, üzemeltetésére, karbantartására és ellenőrzésére terjed ki. Ez az európai szabvány meghatározza továbbá a
járművek CNG-vel való töltésére LNG-t helyszíni forrásként használó töltőállomások (L-CNG-töltőállomások), ezen belül
a töltőállomás biztonsági és szabályozó eszközeinek, valamint egyedi L-CNG-töltőállomási berendezéseinek tervezését,
megépítését, üzemeltetését, karbantartását és ellenőrzését. Az európai szabvány a következő jellemzőkkel rendelkező
üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozik: magánúton megközelíthető, közúton megközelíthető (önkiszolgáló rendszerű
vagy személyzet által történő kiszolgálást biztosító), a kiadott mennyiséget mérő vagy a kiadott mennyiséget nem mérő,
helyhez kötött LNG-tárolóval rendelkező töltőállomások és mobil LNG-tárolóval rendelkező töltőállomások. A „Közúti
járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó cseppfolyósított földgázhoz (LNG). 3,1 MPa-os csatlakozó” című EN ISO 12617
európai szabvány jelenlegi változatában az LNG-üzemű közúti járművekhez való, teljes egészében új és nem használt
alkatrészekből és anyagokból álló, cseppfolyósított földgáz (LNG) feltöltésére szolgáló töltőfejekre és töltőcsonkokra terjed
ki. Az LNG-feltöltő csatlakozó – az esettől függően – a (járműre szerelt) töltőcsonkból és védősapkájából, valamint a
töltőfejből áll. Ez az európai szabvány csak azokra az eszközökre vonatkozik, amelyeket 3,4 MPa (34 bar) legnagyobb
üzemi nyomásra terveztek, a jármű üzemanyagaként LNG-t használnak, és szabványosított csatlakozórészekkel
rendelkezzenek. Az EN ISO 16924 szabványnak az LNG-töltőállomások és a járművek interoperabilitását biztosító
elemeit és a csatlakozókra vonatkozó előírásokat meghatározó EN ISO 12617 szabványt alkalmazni kell az LNGtöltőállomásokra. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.2. pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(9)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabványok alkalmazása ajánlott a belvízi hajók és a
tengerjáró hajók töltőállomásaira vonatkozóan. A „Hajók és tengeri technológia. Cseppfolyósított földgázt
tartalmazó üzemanyagtartályok töltési előírása” című EN ISO 20519 szabvány kifejezetten a tengerjáró hajók és a
belvízi hajók töltőállomásaira vonatkozik. A cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és
felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (IGC-szabályzat) hatálya alá nem tartozó tengerjáró hajók LNG-vel
való töltésére szolgáló töltőállomásoknak meg kell felelniük az EN ISO 20519 szabványnak. A belvízi hajók
esetében azonban az LNG-vel való töltésre szolgáló töltőállomásoknak csak az interoperabilitás céljából kell
megfelelniük az EN ISO 20519 szabványnak (az 5.3–5.7. résznek). A tengerjáró hajók töltőállomásai esetében
indokolt az EN ISO 20519 európai szabványt alkalmazni, és ugyanezen európai szabványt (az 5.3–5.7. részt)
indokolt alkalmazni a belvízi hajók töltőállomásai esetében is. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.1.
pontját ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(10)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabvány alkalmazása ajánlott a gázhalmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló hidrogéntöltő állomásokra és a töltési protokollokra vonatkozóan. A
„Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomások és töltési protokollok” című EN
17127 európai szabvány jelenlegi változatában a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére
szolgáló állomások tervezésének, megépítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének és karbantartásának interopera
bilitási szempontjaira terjed ki. Az EN 17127 szabványban leírt interoperabilitási követelmények vonatkoznak a
hidrogéntöltő állomásokra, és ugyanez az európai szabvány alkalmazandó a vonatkozó töltési protokollokra. Ezért
a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 2.1. és 2.3. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

2019.10.22.
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(11)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy mely szabvány alkalmazása ajánlott a közúti járműveket
kiszolgáló hidrogéntöltő állomásokon kiadott hidrogén minőségi jellemzőinek meghatározására vonatkozóan. A
„Hidrogén-üzemanyag. Termékleírás és minőségbiztosítás. Protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcellaalkalmazások közúti járművekhez” című EN 17124 európai szabvány jelenlegi változatában a hidrogén-üzemanyag
minőségi jellemzőit és a megfelelő minőségbiztosítást határozza meg annak érdekében, hogy biztosítsa a közúti
járművek protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcella-rendszereiben való felhasználáshoz kiadott
hidrogéntermék egységességét. A hidrogéntöltő állomások által kiadott hidrogén minőségi jellemzőit meghatározó
EN 17124 európai szabványt alkalmazni kell. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 2.2. pontját ennek
megfelelően módosítani kell.

(12)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a „Hidrogéngáz-üzemű szárazföldi járművek
feltöltővezetékei” című EN ISO 17268 szabvány alkalmazása ajánlott a gépjárművek gáz-halmazállapotú
hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozókra vonatkozóan. Ezért fontos befejezni a gépjárművek gázhalmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók EN ISO 17268 szabvány szerinti tanúsításának
eljárását. Az eljárás befejezését követően a gépjárművek gáz-halmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló
csatlakozóknak meg kell felelniük az EN ISO 17268 szabványnak. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének
2.4. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A CEN és a CENELEC tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a CNG-csatlakozókra/-töltőcsonkokra vonatkozóan a
„Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó sűrített földgázhoz (CNG)” című EN ISO 14469 európai
szabványt indokolt alkalmazni. Ezért a 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.3. pontját ennek megfelelően
módosítani kell.

(14)

Konzultációra került sor a „Fenntartható Közlekedési Fórum” szakértői csoporttal és a Rajnai Hajózási Központi
Bizottsággal (CCNR), amelyek tanácsot nyújtottak az e felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet tárgyát képező
európai szabványokkal kapcsolatban.

(15)

A Bizottságnak ennek megfelelően a CEN és a CENELEC által kidolgozott európai szabványokra való
hivatkozásokkal ki kell egészítenie és módosítania kell a 2014/94/EU irányelvet.

(16)

A 2014/94/EU irányelv II. mellékletében meghatározott új műszaki előírások felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletek révén történő megállapítása, naprakésszé tétele vagy kiegészítése esetén 24 hónapos átmeneti időszakot
kell alkalmazni.

(17)

Helyénvaló, hogy e rendelet magában foglalja az egyes tagállamok által az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai,
a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében
megfogalmazott kéréseket, valamint a CEN és a CENELEC kezdeményezésére a földgáz- és hidrogénellátásról szóló
szabványokra vonatkozóan kialakult új fejleményeket követően végrehajtott aktualizálásokat. Az (EU) 2018/674
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (4) ezért indokolt hatályon kívül helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai
A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.5. pontjában említett, az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai esetében a
következő műszaki előírások alkalmazandók:
(1) A legfeljebb 3,7 kVA teljesítményű, L kategóriájú elektromos járművek számára fenntartott, váltakozó áramú nyilvános
töltőállomásokat az interoperabilitás érdekében az alábbiak közül legalább eggyel fel kell szerelni:
(a) az EN 62196-2 szabvány szerinti 3A. típusú csatlakozóaljzatok vagy gépjármű-csatlakozók (3. módozatú
töltéshez);
(b) az IEC 60884-1 előírásainak megfelelő csatlakozóaljzatok (1. és 2. módozatú töltéshez).
(2) A több mint 3,7 kVA teljesítményű, L kategóriájú elektromos járművek számára fenntartott, váltakozó áramú
nyilvános töltőállomásokat az interoperabilitás érdekében legalább az EN 62196-2 szabvány szerinti 2. típusú
csatlakozóaljzatokkal vagy gépjármű-csatlakozókkal kell felszerelni.
(4) A Bizottság (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 17.) a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása és a vízi közlekedést
szolgáló LNG-töltőállomások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az irányelvnek a gépjárművek gáz-halmazállapotú
hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozók tekintetében történő módosításáról (HL L 114., 2018.5.4., 1. o.).
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2. cikk
Part menti villamosenergia-ellátás belvízi hajók számára
A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 1.8. pontjában említett, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása
esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:
A belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátásának az energiaigénytől függően az EN 15869-2 szabványnak vagy az EN
16840 szabványnak kell megfelelnie.

3. cikk
Sűrítettföldgáz- (CNG-)töltő állomások gépjárművekhez
A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.4. pontjában említett, sűrítettföldgáz- (CNG-)töltő állomások esetében a
következő műszaki előírások alkalmazandók:
Az üzemanyag-feltöltési nyomás (üzemi nyomás) 20,0 MPa (200 bar) nyomás 15 °C hőmérsékleten. A megengedett
legnagyobb üzemanyag-feltöltési nyomás 26,0 MPa „hőmérsékletkompenzációval” a „Földgáz-töltőállomások. CNGtöltőállomások járművek számára” című EN ISO 16923 szabványban leírtaknak megfelelően.

4. cikk
Cseppfolyósítottföldgáz- (LNG-)töltő állomások gépjárművekhez
A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.2. pontjában említett, gépjárművek töltésére szolgáló cseppfolyósítottföldgáz(LNG-)töltő állomások esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:
Az üzemanyag-feltöltési nyomásnak alacsonyabbnak kell lennie, mint a „Földgáz-töltőállomások. LNG-töltőállomások
járművek számára” című EN ISO 16924 szabvány szerint a gépjármű üzemanyagtartályára vonatkozóan megengedett
legnagyobb üzemi nyomás.
A csatlakozó profiljának meg kell felelnie a „Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó cseppfolyósított földgázhoz
(LNG). 3,1 MPa-os csatlakozó” című EN ISO 12617 szabványnak.

5. cikk
Töltőállomások belvízi hajókhoz és tengerjáró hajókhoz
A 2014/94/EU irányelv II. mellékletének 3.1. pontjában említett, belvízi hajók és tengerjáró hajók töltésére szolgáló
töltőállomások esetében a következő műszaki előírások alkalmazandók:
A cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (IGCszabályzat) hatálya alá nem tartozó tengerjáró hajók LNG-vel való töltésére szolgáló töltőállomásoknak meg kell felelniük
az EN ISO 20519 szabványnak.
A belvízi hajók esetében az LNG-vel való töltésre szolgáló töltőállomásoknak csak az interoperabilitás céljából kell
megfelelniük az EN ISO 20519 szabványnak (az 5.3–5.7. résznek).

6. cikk
A 2014/94/EU irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:
(1) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.1. A gépjárművek üzemanyagaként használt, gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő
állomásoknak meg kell felelniük a »Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri hidrogéntöltő állomások és
töltési protokollok« című EN 17127 szabványban meghatározott interoperabilitási követelményeknek.”;
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(2) a 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.2. A gépjárműveket kiszolgáló hidrogéntöltő állomásokon kiadott hidrogén minőségi jellemzőinek meg kell
felelniük a »Hidrogén-üzemanyag. Termékleírás és minőségbiztosítás. Protoncsere-membrános (PEM) üzemanyagcellaalkalmazások közúti járművekhez« című EN 17124 szabványban előírt követelményeknek, továbbá a szabvány a
hidrogén minőségét biztosítani hivatott módszereket is leírja.”;
(3) a 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.3. A töltési algoritmusoknak meg kell felelniük a »Gáz-halmazállapotú hidrogén töltésére szolgáló kültéri
hidrogéntöltő állomások és töltési protokollok« című EN 17127 szabványban meghatározott követelményeknek.”;
(4) a 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2.4. A csatlakozók EN ISO 17268 szabvány szerinti tanúsítási eljárásának befejezését követően a gépjárművek gázhalmazállapotú hidrogénnel való töltésére szolgáló csatlakozóknak meg kell felelniük a »Hidrogéngáz-üzemű
szárazföldi járművek feltöltővezetékei« című EN ISO 17268 szabványnak.”;
(5) a 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3.3. A csatlakozó profiljának meg kell felelnie a »Közúti járművek: üzemanyag-feltöltő csatlakozó sűrített földgázhoz
(CNG)« című EN ISO 14469 szabványban meghatározott követelményeknek.”
7. cikk
Az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályát veszti.
8. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2021.
november 12-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 13-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Violeta BULC

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1746 végrehajtási rendelete
(2019. október 1.)
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz
eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 223. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendelet
alkalmazásának szabályait a tagállamok azon kötelezettsége tekintetében, hogy továbbítsák a Bizottsághoz a releváns
információkat és dokumentumokat.

(2)

Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, 2016. június 7-i
állásfoglalásában (3) az Európai Parlament felszólította az élelmiszer-ellátási lánc irányításában részt vevő
valamennyi érdekelt felet, hogy az élelmiszer-ellátási lánc egészében fokozzák az átláthatóságot, gondoskodjanak
megfelelőbb tájékoztatásról, és erősítsék meg az illetékes szerveket és a releváns piaci tájékoztatási eszközöket
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők és a termelői szervezetek számára pontos és időszerű piaci
adatokat biztosítsanak.

(3)

A Tanács a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről és a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokkal [helyesen: tisztességtelen forgalmazói magatartásokkal] szembeni küzdelemről szóló,
2016. december 12-i következtetéseiben felszólította a Bizottságot, hogy foglalkozzon az átláthatóság hiányának és
az információs aszimmetriának az élelmiszer-ellátási lánc tekintetében feltárt problémáival.

(4)

2019 áprilisában sor került az (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) elfogadására, majd ezt
követően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2019. március 22-én együttes nyilatkozatot (5) adott ki,
amely arra ösztönözte a Bizottságot, hogy uniós szinten fokozza a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
piacainak átláthatóságát, többek között a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc mentén működő árképzési
mechanizmusok elemzéséhez szükséges statisztikai adatok gyűjtésének javítása révén, azzal a céllal, hogy lehetővé
tegye a gazdasági szereplők és a hatóságok számára megalapozottabb döntések meghozatalát, továbbá hogy a
gazdasági szereplők jobban átláthassák a piaci fejleményeket.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171.,
2017.7.4., 113. o.).
3
( ) HL C 86., 2018.3.6., 49. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a
vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (HL L 111., 2019.4.25., 59. o.).
(5) St 7607 2019 ADD 1 REV 1, 2019.3.22., 1. o.
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(5)

A fentieken túlmenően a Bizottság 2016 januárjában létrehozta a mezőgazdasági piacokat vizsgáló
munkacsoportot, amelynek feladata, hogy független szakértői csoportként ajánlásokat fogalmazzon meg arra
vonatkozóan, hogy miként erősíthető meg a termelők helyzete a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban. A
munkacsoport ajánlása értelmében e célból a lánc minden szakaszában növelni kell a piaci átláthatóságot és ezáltal
elő kell mozdítani valós versenyfeltételek megteremtését, méghozzá az árakra vonatkozó jelentéstétel bevezetése
vagy a már meglévő árbejelentési eljárások kiterjesztése révén, különös tekintettel a hús-, a gyümölcs- és zöldség,
valamint a tejtermékágazatra. A munkacsoport javasolta továbbá az összegyűjtött adatok megfelelő módon
összesített formában történő terjesztését.

(6)

2017-ben nyilvános konzultációra került sor, majd 2018-ban a tagállamok, az érdekelt felek és a fogyasztók
specifikus kérdőívek kitöltésére kaptak felkérést. 2018-ban és 2019-ben számos, az érdekelt felek részvételével
megrendezett célzott workshopot és konferenciát, valamint a tagállamok szakértői csoportjainak és a civil
párbeszédben részt vevő csoportoknak szervezett találkozót szenteltek a piaci átláthatóság témájának.

(7)

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet értelmében a tagállamok már jelenleg is kötelesek bejelenteni bizonyos, az
árra, a termelésre és a piacra vonatkozó információkat, de csupán azokat, amelyek a termelési árakhoz
kapcsolódnak.

(8)

Ezért van az, hogy míg egyfelől az Unió viszonylag jelentős mennyiségű, a tagállami statisztikai hivataloktól
származó nyilvános információt szolgáltat a termelői árakról és a fogyasztói árakról, másfelől nagyon kevés
információ áll a nyilvánosság rendelkezésére az áraknak a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc különböző
szakaszaiban való alakulásáról. Az árakra vonatkozó jelentéstétel kiterjesztése révén ki kell küszöbölni ezeket a
tájékoztatási hiányosságokat, különösen az összetett ágazati élelmiszer-ellátási láncok esetében. A lánc mentén
végbemenő ártranszmissziónak az adatgyűjtés és -terjesztés szélesebb körben való végzése révén történő nyomon
követésével lehetővé kell tenni a piaci szereplők számára, hogy jobban át tudják tekinteni az ellátási láncot, és
ezáltal általában véve javuljon a lánc működése és gazdasági hatékonysága, különösen azoknak a gyengébb
szereplőknek az esetében, amelyek nem tudnak könnyen hozzáférni az árakra vonatkozó magánjellegű
információkhoz.

(9)

Jelenleg a bejelentett árak a szereplőknek a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc első szakaszára érvényes
termelői eladási árai. Az ártranszmissziónak a lánc mentén történő nyomon követése szükségessé fogja tenni azt,
hogy az árakra vonatkozó adatok gyűjtése a lánc egészének különböző szereplőire (például a nagykereskedőkre, a
kereskedőkre, az élelmiszeriparra és a kiskereskedőkre) kiterjedjen, különösen a nagy mértékben differenciált
szakaszokból álló és sok különféle terméket képviselő ellátási láncok esetében.

(10)

A kizárólag a reprezentatív árakat (például a főbb piacok és a jelentős szereplők árait) tartalmazó jelentéstétel
várhatóan lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy költséghatékony megközelítést alkalmazzanak a jelentéstétel
során, valamint hogy hozzájáruljanak a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheinek a lehető legkisebb
szinten tartásához. A jelenlegi gyakorlatokkal összhangban indokolt előírni a tagállamok számára, hogy ismertessék
a reprezentatív árak megállapításának módszertanát. Törekedniük kell továbbá módszertanaik egymáshoz való
közelítésére annak érdekében, hogy a különböző tagállamok adatai a lehető legnagyobb mértékben összehason
líthatók legyenek.

(11)

A jelentéstételi mechanizmus idő- és költséghatékony voltának biztosítása érdekében indokolt, hogy a Bizottság a
meglévő információs rendszert elérhetővé tegye a gazdasági szereplők számára, és ily módon azok – a tagállamok
felügyelete mellett – közvetlenül jelenthessék be az információkat a Bizottságnak. Indokolt előírni, hogy ha a
tagállamok az információk bejelentésére vonatkozó kötelezettséget gazdasági szereplőkre ruházzák át, erről
tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

(12)

A Bizottságnak rendszeres találkozókat kell szerveznie a tagállamok és az érdekelt felek részvételével a bevált
gyakorlatok megosztása, a szinergiák kialakítása, valamint annak érdekében, hogy egységesebbé váljon a
mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc piaci dinamikájának értelmezése. A Bizottságnak továbbá információkkal
kell szolgálnia a tagállamok és az érdekelt felek számára e rendelet alkalmazására vonatkozóan.

(13)

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Helyénvaló e rendelet alkalmazásának kezdőnapját oly módon megállapítani, hogy a tagállamoknak módjukban
álljon alkalmazkodni az új jelentéstételi kötelezettségekhez.

(15)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által
kitűzött határidőn belül,
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításai
Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:
1. az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az 1308/2013/EU rendelet és az e rendelet alapján elfogadott jogi aktusok szerinti értesítések esetében az e bekezdés
első albekezdésében említett információs technológián alapuló rendszernek adott esetben a gazdasági szereplők és a
harmadik országok számára is elérhetőnek kell lennie.”;
2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
Az értesítés alapesete
Ha az 1. cikkben említett aktusok másként nem rendelkeznek, akkor abban az esetben, ha a valamely tagállam, illetve –
adott esetben – harmadik ország vagy gazdasági szereplő a határidőig nem juttatta el a Bizottsághoz a kért
információkat vagy dokumentumokat (azaz nincs értesítés), úgy kell tekinteni, hogy a következőkről küldött értesítést:
a) mennyiségi információk esetében nulla érték;
b) minőségi információk esetében olyan helyzet, amelyben »nincs jelentenivaló«.”
3. A II. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:
„ÁRAKRA, TERMELÉSRE, PIACI INFORMÁCIÓKRA, VALAMINT NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
SZOLGÁLTATANDÓ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOORDINÁCIÓ”.
4. A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A tagállamok, illetve – adott esetben – a harmadik országok és a gazdasági szereplők értesítik a Bizottságot az
olyan fontos új információkról, amelyek valószínűleg jelentősen megváltoztatják a már bejelentett információkat.”
5. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„8. cikk
További információk
A tagállamok, illetve – adott esetben – a harmadik országok és a gazdasági szereplők az 1. cikkben említett információs
rendszer útján értesíthetik a Bizottságot az I., a II. és a III. mellékletben előírt információkat kiegészítő további
információkról is, amennyiben az érintett tagállam, illetve – adott esetben – harmadik ország vagy gazdasági szereplő
relevánsnak tartja a szóban forgó információkat. Az ilyen értesítéseket a Bizottság által az információs rendszerben
rendelkezésre bocsátott űrlap használatával kell elküldeni.”
6. A 9. cikk a következőképpen módosul:
a) a 9. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:
„Az ár és a mennyiség meghatározása”;
b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A tagállamok az e szakaszban az árakra és a mennyiségekre vonatkozóan előírt valamennyi értesítés esetében
közlik a megadott információk meghatározásához használt forrást és módszertant. Az ilyen értesítésekben
szerepelniük kell a tagállamok által meghatározott reprezentatív piacokra és az azokhoz rendelt súlyozási
együtthatókra vonatkozó információknak is.”;
c) a szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
A tagállamok az e szakaszban az árakra és a mennyiségekre vonatkozóan előírt valamennyi értesítés
esetében átruházhatják a gazdasági szereplőkre az áraknak és a mennyiségeknek a közvetlenül az 1. cikkben
említett bizottsági információs rendszerbe történő továbbítására vonatkozó kötelezettséget. A tagállamok
tájékoztatják a Bizottságot az ilyen átruházás által érintett gazdasági szereplők kilétéről.”
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7. A 10., a 11. és a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„10. cikk
Az árak hivatalos pénznemben való bejelentése
Ha az I., a II. és a III. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők a
saját hivatalos pénznemükben, héa nélküli nettó értéken jelentik be az árinformációkat.
11. cikk
Az árakra vonatkozó heti értesítés
Ha az I. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők szerdánként
(brüsszeli idő szerint) legkésőbb déli 12 óráig értesítik a Bizottságot az ugyanazon mellékletben említett heti
árinformációkról az előző hétre vonatkozóan.
12. cikk
Az árakra, a termelésre és a piacra vonatkozó információkról szóló, nem heti rendszerességű értesítés
A tagállamok, illetve – adott esetben – a gazdasági szereplők az előírt határidőn belül értesítik a Bizottságot a
következőkről:
a) a II. mellékletben említett, nem heti rendszerességű árinformációk;
b) a III. mellékletben említett, termelésre és piacokra vonatkozó információk.”
8. Az I., a II. és a III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
2. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. október 1-jén.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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I. melléklet

A 11. cikkben említett, árakra vonatkozó heti értesítésekhez kapcsolódó követelmények
Eltérő rendelkezés hiányában az érintett tagállamok azok a tagállamok, amelyeknek a teljes uniós termelésen vagy
felhasználáson belüli részesedése az adott termék vonatkozásában meghaladja a 2 %-ot.

1.

Gabonafélék
Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes
gabonafélére és gabonaminőségi osztályra vonatkozóan, egy tonna termékre vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Egyéb: az árakat adott esetben az egyes termékek minőségi tulajdonságai, az árjegyzés helye és a forgalmazási szakasz
szerint kell megadni.

2.

Rizs
Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes rizsfajtára
vonatkozóan, egy tonna termékre vetítve.
Érintett tagállamok: a rizstermelő tagállamok és a rizshántoló üzemekkel rendelkező tagállamok.
Egyéb: az árakat adott esetben az egyes termékek vonatkozásában a feldolgozási szakasz, az árjegyzés helye és a
forgalmazási szakasz szerint kell megadni.

3.

Olajos magvak
Az értesítés tartalma: a repcemag, a napraforgómag, a szójabab, a repcedara, a napraforgódara, a szójadara, a nyers
repceolaj, a nyers napraforgóolaj és a nyers szójababolaj reprezentatív árai.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek területén évente legalább 10 000 hektárnyi terület van bevetve az adott
növénnyel. A dara- és az olajárakra vonatkozó értesítések esetében az adott olajnövényből több mint 200 000 tonnát
termelő tagállamok.

4.

Olívaolaj
Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében felsorolt olívaolaj-kategóriákra
vonatkozóan a főbb reprezentatív piacokon feljegyzett átlagárak és a súlyozott nemzeti átlagárak, 100 kg termékre
vetítve.
Érintett tagállamok: az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 20 000 tonna olívaolajat
termelő tagállamok.
Egyéb: az áraknak az ömlesztett olívaolaj árát és ezen belül a szűz olívaolaj esetében a sajtolóüzemi, más kategóriák
esetében a gyártelepi árat kell tükrözniük. A reprezentatív piacoknak legalább az érintett termék nemzeti
termelésének 70 %-át kell képviselniük.

Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében említett szűz olívaolaj és extra szűz
olívaolaj kategóriákra vonatkozó reprezentatív kiskereskedői felvásárlási árak, 100 kg termékre vetítve.
Egyéb: a reprezentatív áraknak a végső fogyasztók számára történő értékesítésre kész tárolóedényekben kiszerelt szűz
olívaolaj és extra szűz olívaolaj árait kell tükrözniük, és az érintett termékből az adott tagállamban felvásárolt
mennyiségek legalább egyharmadát le kell fedniük.
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Gyümölcs- és zöldségfélék, banán
a)

A friss termékek piacára szánt termékek árai
Az értesítés tartalma: az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) VI. mellékletében felsorolt
paradicsom-, alma-, narancs-, őszibarack- és nektarinfajtákra és -típusokra vonatkozó reprezentatív árak, 100 kg
nettó tömegű termékre vetítve.
Érintett tagállamok: az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelet VI. mellékletében felsorolt országok.
Egyéb: az áraknak válogatott, csomagolt és adott esetben raklapra rakott, a csomagolóüzemből kiszállított
termékekre kell vonatkozniuk.

b)

A banán árai
Az értesítés tartalma: a 0803 90 10 KN-kód alá tartozó sárga banán nagykereskedelmi árai, 100 kg termékre vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, amely naptári évenként több mint 50 000 tonna sárga banánt
forgalmaz.
Egyéb: az árakról a származási országok csoportjai szerint kell értesítést küldeni.

c)

A termelőknek fizetett árak
Az értesítés tartalma: a friss termékek piacára szánt paradicsom, alma, narancs, őszibarack, nektarin és banán
reprezentatív árai. Valamennyi árat 100 kg termékre vetítve kell megadni.
Egyéb: a termelő számára a betakarított termékekért fizetett árakat kell megadni.

d)

Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: a paradicsom, az alma, a narancs, az őszibarack és a nektarin reprezentatív kiskereskedői
felvásárlási árai, 100 kg termékre vetítve.

6.

Hús
Az értesítés tartalma: a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testére és az abból származó darabokra, valamint
bizonyos élő szarvasmarhákra, borjakra és malacokra vonatkozó árak az 1308/2013/EU rendeletnek megfelelően,
továbbá a hasított testeknek a szarvasmarhafélék, a sertések és a juhok hasított testére vonatkozó osztályozás szerint
megadott árai 100 kg termékre vetítve.
Érintett tagállamok: a hasított testek és az élő állatok esetében valamennyi tagállam. A megszorításokat illetően azok a
tagállamok, amelyek nemzeti termelése legalább 2 %-át teszi ki az uniós termelésnek,
Egyéb: ha az érintett tagállam illetékes hatóságának véleménye szerint a hasított testek vagy az élő állatok száma túl
alacsony ahhoz, hogy érdemes legyen értesítést küldeni, akkor az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó
időszakra felfüggeszti az ilyen hasított testek vagy élő állatok árának feljegyzését, és ebben az esetben értesítenie kell a
Bizottságot a döntésének okáról. A húsdarabokat illetően az érintett tagállamoknak a szarvasmarhák testének hátulsó
negyedére, elülső negyedére, a darált marhahúsra, a sertéskarajra, a sertésdagadóra, a sertéslapockára, a darált
sertéshúsra és a sertéssonkára vonatkozó árakat kell bejelenteniük.

Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: a darált sertés- és marhahús reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszervállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.
(1) A Bizottság (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 138., 2017.5.25., 4. o.).
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Tej és tejtermékek
Az értesítés tartalma: a tejsavópor, a sovány tejpor, a teljes tejpor, a vaj, a tejszín, a fogyasztói tej és a kereskedelmi sajtok
árai, 100 kg termékre vetítve.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek nemzeti termelése legalább 2 %-át teszi ki az uniós termelésnek, vagy –
a kereskedelmi sajtok esetében – amelyekben az adott sajttípus legalább 4 %-át teszi ki a teljes nemzeti sajttermelésnek.
Egyéb: a gyártótól vásárolt termékekre vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok,
biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.
Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: a vaj és a releváns sajtok reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszervállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.

8.

Tojás
Az értesítés tartalma: az A. osztályú tojás nagykereskedelmi ára (az L és az M kategória átlaga) tartási módonként,
100 kg termékre vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Egyéb: az áraknak a csomagolóüzemben lévő termékre kell vonatkozniuk.

9.

Baromfihús
Az értesítés tartalma: az A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) és a csirkehúsdarabok (mellfilé, comb) átlagos
nagykereskedelmi ára, 100 kg termékre vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Egyéb: a vágóüzemekben lévő árukra vonatkozó vagy a reprezentatív piacokon feljegyzett árakat kell megadni.
Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: az A. osztályú egész csirke és a csirkemellfilé reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és
egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén, 100 kg termékre vetítve.

10. Egyéb
Az értesítés tartalma: a növényi olaj felhasználásával előállított tejpor, 100 kg termékre vetítve.
Egyéb: a gyártótól vásárolt termékekre vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok,
biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.
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II. MELLÉKLET

A 12. cikk a) pontjában említett, árakra vonatkozó, nem heti rendszerességű értesítésekhez
kapcsolódó követelmények
Eltérő rendelkezés hiányában az érintett tagállamok azok a tagállamok, amelyeknek a teljes uniós termelésen vagy
felhasználáson belüli részesedése az adott termék vonatkozásában meghaladja a 2 %-ot, kivéve az ökológiai termékeket,
amelyek esetében a küszöbérték a termelés 4 %-a.
1.

Gabonafélék

a)

Az ökológiai termelésből származó gabonafélék árai
Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó közönséges búza, valamint a durumbúza és a rozs
reprezentatív piaci árai, egy tonna termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

b)

A búzaliszt árai
Az értesítés tartalma: a malomipar búzalisztre vonatkozó reprezentatív eladási árai, egy tonna termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

c)

A búzaliszt felvásárlási ára
Az értesítés tartalma: a búzaliszt reprezentatív felvásárlási árai a kiskereskedők és egyéb élelmiszer-vállalkozók szintjén,
egy tonna termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

2.

Olajos magvak és fehérjenövények
Az értesítés tartalma: az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes fehérjenövény, valamint az
ökológiai termelésből származó szójabab, az ökológiai termelésből származó szójadara és a géntechnológiával nem
módosított szójadara reprezentatív piaci árai, egy tonna termékre vetítve.
Érintett tagállamok: a fehérjenövények esetében azok a tagállamok, amelyek területén évente legalább 10 000 hektárnyi
terület van bevetve az adott növénnyel.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

3.

Cukor
Az értesítés tartalma:
a) a következő cukorárak súlyozott átlaga egy tonna cukorra vetítve, valamint a megfelelő teljes mennyiségek és a
súlyozott szórások:
i. az előző hónapra vonatkozóan az eladási ár;
ii. az előző hónapra vonatkozóan a számlákon szereplő, a rövid távú szerződéseknek megfelelő eladási ár. Ezeket
az árakat a Bizottság legkorábban a továbbiakban meghatározott értesítési időszak végét követő 2 hónap
elteltével közzéteszi;
b) a cukorrépa súlyozott átlagára az előző gazdasági évben, egy tonna cukorrépára vetítve, valamint a megfelelő teljes
mennyiségek.
Érintett tagállamok:
a) a cukorárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol több mint 10 000 tonna cukrot állítanak elő cukorrépából
vagy nyerscukorból;
b) a cukorrépaárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol az adott gazdasági évben több mint 10 000 hektár volt
beültetve cukorrépával.
Az értesítés időszaka:
a) a cukorárak esetében minden hónap 25. napjáig;
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b) a cukorrépaárak esetében minden év június 30-ig.
Egyéb: az árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni, és azoknak a következőkre
kell vonatkozniuk:
a) az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.II. pontjában meghatározott szabványos minőségű ömlesztett fehér
cukor gyártelepi, cukorgyártó vállalkozásoktól és finomítóktól begyűjtött ára;
b) a szabványos minőségű, 16 %-os cukortartalmú cukorrépa ára, amelyet a cukorgyártó vállalkozások fizetnek a
termelőknek. A cukorrépát ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, mint a belőle kivont cukrot.

Felvásárlási árak
Az értesítés tartalma: a cukor és a melasz reprezentatív kiskereskedői, élelmiszeripari és a nem élelmiszeripari (nem
bioüzemanyag-ipari) felvásárlási árai, egy tonna termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig.
Egyéb: a reprezentatív árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni.
4.

Lenrost
Az értesítés tartalma: a hosszú lenrost főbb reprezentatív piacain az előző hónapban feljegyzett átlagos gyártelepi árak,
egy tonna termékre vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol 10 000 hektárt meghaladó, rostlennel beültetett területen
termelnek hosszú lenrostot.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

5.

Olívaolaj és étkezési olajbogyó
Az értesítés tartalma:
–

az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében említett, ökológiai termelésből származó szűz
olívaolaj és extra szűz olívaolaj kategóriáira vonatkozó reprezentatív piaci árak, 100 kg termékre vetítve;

–

az étkezési olajbogyó esetében a nyers olajbogyó reprezentatív árai, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok:
–

az ökológiai termelésből származó olívaolaj (szűz olívaolaj és extra szűz olívaolaj kategória) esetében az október 1jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 5 000 tonna mennyiségű, ökológiai termelésből származó
olívaolajat termelő tagállamok;

–

az étkezési olajbogyó esetében a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó éves időszakban több mint 5 000 tonna
étkezési olajbogyót termelő tagállamok.

Az értesítés időszaka:
–

az ökológiai termelésből származó olívaolaj esetében minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan;

–

az étkezési olajbogyó esetében minden év január 15-ig az előző naptári évi betakarításra (szeptember 1-jétől
december 31-ig) vonatkozóan.

Egyéb: az ökológiai termelésből származó olívaolaj esetében az áraknak az ömlesztett olívaolaj árát és ezen belül a szűz
olívaolaj esetében a sajtolóüzemi, más kategóriák esetében a gyártelepi árat kell tükrözniük. az étkezési olajbogyó
esetében az áraknak a termelők által a feldolgozóipari fogadóállomásokra szállított olajbogyó árat kell tükrözniük.
6.

Bor
Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. részének 1. pontjában említett borok kapcsán:
a) az előző havi, egy hektoliter borra vetített árak összefoglalása, megadva az érintett mennyiségeket; vagy
b) azok a nyilvánosan elérhető információforrások, amelyek az árak feljegyzése szempontjából hitelesnek
minősülnek.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek bortermelése az elmúlt öt év átlagában meghaladta a teljes uniós
bortermelés 5 %-át.
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Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.
Egyéb: a csomagolás nélküli termékre a termelő telephelyén felszámított árakat kell megadni. Az a) és a b) pontban
említett információk esetében az érintett tagállamoknak ki kell választaniuk a nyolc leginkább reprezentatív,
figyelemmel kísérendő piacot, amelyek között szerepelnie kell legalább két olyan piacnak, ahol oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokat értékesítenek.
7.

Tej és tejtermékek
a)

Tej
Az értesítés tartalma: a nyers tej és az ökológiai termelésből származó nyers tej ára, valamint a folyó hónapban
teljesített nyerstej-szállítások becsült ára, 100 kg termékre vetítve, a valós zsír- és fehérjetartalom szerint.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.
Egyéb: az első olyan vásárlók által fizetett árat kell megadni, akik vagy amelyek a tagállam területén telepedtek le.

b)

Tejtermékek
Az értesítés tartalma: az I. melléklet 7. pontjában említett kereskedelmi sajtokon kívüli sajtok árai, 100 kg termékre
vetítve.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam a nemzeti piac szempontjából releváns sajtfajták tekintetében.
Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.
Egyéb: a gyártótól vásárolt sajtra vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok,
biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.

8.

Gyümölcs- és zöldségfélék, banán
a)

Az ökológiai termelésből származó friss gyümölcsök és zöldségek árai
Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó paradicsom, alma, narancs, őszibarack és nektarin
reprezentatív eladási árai, 100 kg nettó tömegű termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.

b)

A zöld banán árai
Az értesítés tartalma:
a) a termelési régióban forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára a helyi piacokon,
valamint a kapcsolódó mennyiségek;
b) a termelési régión kívül forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára, valamint a
kapcsolódó mennyiségek.
Az értesítés időszaka:
–

minden évben június 15-ig a január 1-jétől április 30-ig tartó előző időszak tekintetében;

–

minden évben október 15-ig a május 1-jétől augusztus 31-ig tartó előző időszak tekintetében;

–

minden évben február 15-ig a szeptember 1-jétől december 31-ig tartó előző időszak tekintetében.

Érintett tagállamok: Azok a tagállamok, amelyekben található termelési régió, nevezetesen:
a) a Kanári-szigetek;
b) Guadeloupe;
c) Martinique;
d) Madeira és az Azori-szigetek;
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e) Kréta és Lakónia;
f) Ciprus.
Egyéb: az Unión belül, a termelési régión kívül forgalmazott zöld banán árát az első kirakodási kikötőbe szállított
(nem kirakodott) banánra vonatkozóan kell megadni.
c)

A termelőknek fizetett árak
Az értesítés tartalma: a feldolgozásra szánt paradicsom, alma és narancs reprezentatív árai. Valamennyi árat 100 kg
termékre vetítve kell megadni.
Az értesítés időszaka:
a) a paradicsomra vonatkozóan a következő év január 31-éig;
b) az almára és a narancsra vonatkozóan minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.
Egyéb: a termelő számára a betakarított termékekért fizetett árakat kell megadni.

9.

Hús
Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó szarvasmarhák hasított testére vonatkozó reprezentatív eladási
árak a szarvasmarhák hasított testének osztályozása szerint, az I. melléklet 6. a) pontjában előírt értesítésnek
megfelelően, 100 kg termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

10. Baromfi
Az értesítés tartalma: az ökológiai termelésből származó, A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) reprezentatív eladási
árai,100 kg termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző naptári hónapra vonatkozóan.
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III. melléklet

A 12. cikk b) pontjában említett, termelési és piaci információkra vonatkozó értesítésekhez
kapcsolódó követelmények
1.

Rizs
Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete I. részének 2. és 3. pontjában említett minden egyes
rizstípusra vonatkozóan:
a) vetésterület, terméshozam, hántolatlanrizs-termés a betakarítás évében, valamint hántolás utáni hozam;
b) a hántolt egyenértékben megadott rizs belföldön felhasznált mennyisége (beleértve a feldolgozóipar által
felhasznált mennyiséget is);
c) minden év augusztus 31. napján a termelőknél és a rizshántoló üzemekben lévő rizskészletek (hántolt
egyenértékben megadva), az Unióban termelt és az importált rizs szerinti bontásban.
Az értesítés időszaka: minden évben január 15-ig az előző évre vonatkozóan.
Érintett tagállamok:
a) a hántolatlan rizs termelése tekintetében valamennyi rizstermelő tagállam;
b) a belföldi felhasználás tekintetében valamennyi tagállam;
c) a rizskészletek tekintetében valamennyi rizstermelő tagállam és a rizshántoló üzemekkel rendelkező tagállamok.

2.

Cukor

A. A cukorrépa termőterülete
Az értesítés tartalma: a cukorrépa termőterülete a folyó gazdasági évben, valamint a következő gazdasági évre vonatkozó
becslés.
Az értesítés időszaka: minden évben május 31-ig.
Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol az adott évben több mint 1 000 hektár volt beültetve
cukorrépával.
Egyéb: a számadatokat hektárra vetítve kell megadni, a cukortermelésre szánt területek és a bioetanol-termelésre szánt
területek szerinti bontásban.
B.

Cukor- és bioetanol-termelés és -felhasználás
Az értesítés tartalma:
a) előállítás: az egyes vállalkozások által az előző gazdasági évben megtermelt cukor, melasz és bioetanol mennyisége,
valamint a folyó gazdasági évben az egyes tagállamokban megtermelt teljes cukormennyiségre és az egyes
vállalkozások által megtermelt cukorra vonatkozó becslés;
b) felhasználás: a vállalkozások és a finomítók által az előző gazdasági évben eladott cukor rendeltetési hely szerinti
bontásban.
Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évi termelésre és felhasználásra, valamint a folyó
gazdasági évi teljes cukortermelésre vonatkozóan; és minden évben március 31-ig (Guadeloupe és Martinique francia
megyék esetében június 30-ig) az egyes vállalkozások folyó gazdasági évi termelésére vonatkozóan.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben több mint 10 000 tonna cukrot termelnek.
Egyéb:
a) a „megtermelt cukor” a következők teljes mennyiségét jelenti, az alábbiak szerint a fehér cukor tonnájában
kifejezve:
i.

fehér cukor, tekintet nélkül a minőségi különbségekre;

ii. nyers cukor, az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.III. pontjával összhangban meghatározott hozam
alapján;
iii. invertcukor a tömege alapján;
iv. legalább 70 %-os tisztaságú, cukorrépából készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a kivonható
cukortartalom vagy a valós hozam alapján;
v. legalább 75 %-os tisztaságú, cukornádból készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a cukortartalom
alapján;
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b) a megtermelt cukorba nem értendő bele az a) pontban említett valamely termékből kinyert vagy az aktív
feldolgozási rendszer keretében termelt fehér cukor;
c) a valamely adott gazdasági évben vetett cukorrépából kivont cukrot a következő gazdasági évhez kell
hozzárendelni. Mindazonáltal a tagállamok döntése alapján a valamely gazdasági év őszén vetett cukorrépából
kivont cukrot ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, amennyiben az érintett tagállamok 2017.
október 1-jéig értesítették a Bizottságot e döntésükről;
d) a cukorra vonatkozó számadatokat havi bontásban kell megadni, és azoknak a folyó gazdasági év tekintetében meg
kell felelniük a következőknek: a februárig tartó időszakot illetően az előzetes számadatoknak, a gazdasági év
további hónapjai esetében pedig a becsléseknek;
e) a megtermelt bioetanol mennyiségébe csak az a) pontban említett valamely termékből kinyert bioetanol értendő
bele, és azt hektoliterben kell megadni;
f) a „felhasznált cukor” a cukorgyártó vállalkozások és a finomítók által a gazdasági év során a kiskereskedőknek és a
cukorfelhasználóknak eladott, fehércukor-egyenértékben, tonnában kifejezett teljes mennyiségeket jelenti. E
mennyiségeket a kiskereskedők, az élelmiszeripar és a bioetanol-ipartól eltérő egyéb iparágak számára eladott
mennyiségek szerinti bontásban kell megadni.
C.

Izoglükóz-termelés
Az értesítés tartalma:
a) az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző gazdasági évben;
b) az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző hónapban.
Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évre vonatkozóan, és minden hónap 25. napjáig
az előző hónapra vonatkozóan.
Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.
Egyéb: a „megtermelt izoglükóz” olyan, glükózból vagy polimerjeiből nyert termék teljes mennyiségét jelenti, amely
szárazanyagra számítva legalább 41 tömegszázalék fruktózt tartalmaz; szárazanyag-tonnában kell megadni, tekintet
nélkül a 41 %-os küszöb feletti tényleges fruktóztartalomra. Az éves termelési adatokat havi bontásban kell megadni.

D. Cukor- és izoglükózkészletek
Az értesítés tartalma:
a) az egyes hónapok végén a cukorgyártó vállalkozások és finomítók által tárolt megtermelt cukor mennyisége;
b) az előző gazdasági év végén az izoglükóz-termelők által tárolt megtermelt izoglükóz mennyisége.
Az értesítés időszaka: a cukor esetében minden hónap végéig a szóban forgó előző hónapra vonatkozóan, az izoglükóz
esetében pedig november 30-ig.
Érintett tagállamok:
a) a cukor esetében valamennyi olyan tagállam, ahol cukorgyártó vállalkozások vagy finomítók találhatók, és a
megtermelt cukor mennyisége meghaladja a 10 000 tonnát;
b) az izoglükóz esetében valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.
Egyéb: a számadatoknak a szabad forgalom keretében az Unió területén tárolt termékekre, illetve a B. és C. pont
meghatározása szerinti megtermelt cukorra és izoglükózra kell vonatkozniuk.
A cukor esetében:
–

a számadatoknak a vállalkozás vagy a finomító tulajdonában lévő vagy opciós utalvány tárgyát képező
mennyiségekre kell vonatkozniuk,

–

a július, augusztus és szeptember hónap végén raktárban lévő mennyiségre vonatkozóan meg kell adni a következő
gazdasági évre történő cukorgyártásból eredő mennyiségeket,

–

ha a tárolásra nem a Bizottságnak értesítést küldő tagállamban kerül sor, akkor az értesítést küldő tagállam az
értesítés Bizottságnak történő elküldését követő hónap végéig tájékoztatja az érintett tagállamot az annak
területén tárolt mennyiségekről és a raktárak helyéről.

Az izoglükóz esetében a mennyiségeknek a termelő tulajdonában lévő mennyiségeknek kell lenniük.
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Szakmán belüli megállapodások
Az értesítés tartalma: a termelők és a vállalkozások között létrejött szakmán belüli megállapodások és a kollektív
értékmegosztási záradékok tartalma. A Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni, hogy
melyek azok a releváns elemek, amelyeknek szerepelniük kell az értesítésben.
Az értesítés időszaka: minden gazdasági év végéig az adott gazdasági évre vonatkozóan.
Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol cukorgyártó vállalkozások találhatók, és a megtermelt cukor
mennyisége meghaladja a 10 000 tonnát.

3.

Rostnövények
Az értesítés tartalma:
a) a rostlen termőterülete az előző gazdasági évben, valamint a folyó gazdasági évre vonatkozó becslés, hektárban
megadva;
b) a megtermelt hosszú lenrost mennyisége az előző gazdasági évben, valamint a folyó gazdasági évre vonatkozó
becslés, tonnában megadva;
c) a gyapottal bevetett terület az előző termesztési évben, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó becslés,
hektárban megadva;
d) a tisztítatlan gyapot előző termesztési évben termelt mennyisége, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó
becslés, tonnában megadva;
e) a tisztítatlan gyapot gyapottermelők számára kifizetett átlagára az előző termesztési év kapcsán, egy tonna
termékre vetítve.
Az értesítés időszaka:
a) a rostlen termőterületére vonatkozóan minden évben július 31-ig;
b) a hosszú lenrost termelésére vonatkozóan minden évben október 31-ig;
c) a gyapotra vonatkozóan minden évben október 15-ig.
Érintett tagállamok:
a) a len esetében valamennyi olyan tagállam, ahol 1 000 hektárt meghaladó, rostlennel bevetett területen termelnek
hosszú lenrostot;
b) a gyapot esetében valamennyi olyan tagállam, ahol legalább 1 000 hektáron vetettek gyapotot.

4.

Komló
Az értesítés tartalma: a termelésre vonatkozó következő információk összesített formában, valamint a b), a c) és a d)
pontban említett információk esetében keserű és aromás komlófajták szerinti bontásban:
a) a komlótermelők száma;
b) a komlóval beültetett terület hektárban;
c) a tonnában kifejezett mennyiség és az átlagos termelői ár, a tőzsdén kívüli határidős ügylet keretében, illetve ilyen
ügylet nélkül eladott egy kilogramm komlóra vetítve;
d) az alfasavtermelés tonnában és az átlagos alfasavtartalom (százalékban).
Az értesítés időszaka: a komló betakarítását követő évben április 30-ig.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző évben több mint 200 hektárt ültettek be komlóval.

5.

Olívaolaj
Az értesítés tartalma:
a) a végleges termelésre (beleértve az ökológiai gazdálkodás keretében folyó termelést is), a teljes belföldi fogyasztásra
(a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől
szeptember 30-ig tartó előző éves időszak tekintetében;
b) a havi termelésre vonatkozó becslés, a termelőknél és az üzemekben lévő havi készletekre vonatkozó becslés,
valamint az összes termelésre, a teljes belföldi fogyasztásra (a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a
zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó folyó éves időszak tekintetében.
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Az értesítés időszaka:
a) minden évben október 31-ig az előző éves időszak adataira vonatkozóan;
b) minden évben október 31-ig, valamint novembertől júniusig minden hónap 15. napjáig a folyó éves időszak
adataira vonatkozóan.
Érintett tagállamok: A havi készletekre vonatkozó értesítés esetében az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves
időszakban több mint 20 000 tonna mennyiségű olívaolajat termelő tagállamok. Az egyéb adatok esetében
valamennyi olyan tagállam, ahol olívaolajat termelnek.
6.

Dohány
Az értesítés tartalma: a nyersdohány valamennyi típusára vonatkozóan:
a) a termelők száma;
b) a terület kiterjedése hektárban;
c) a leszállított mennyiség tonnában;
d) a termelőknek fizetett átlagos ár adók és más illetékek nélkül, 1 kg termékre vetítve.
Az értesítés időszaka: a betakarítás évét követő évben július 31-ig.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző betakarításig több mint 3 000 hektárt ültettek be
dohánnyal.
Egyéb: a nyersdohány típusai a következők:
I. csoport:

mesterséges hővel szárított dohány: szárítókamrában, szabályozott levegőkeringetésnek, hőmérsékletnek
és páratartalomnak kitéve szárított dohány, különösen a Virginia;

II. csoport: természetes úton szárított világos dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet nem hagynak
fermentálódni, különösen a Burley és a Maryland;
III. csoport: természetes úton szárított sötét dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet forgalmazás
előtt hagynak természetes úton fermentálódni, különösen a Badischer Geudertheimer, a Fermented
Burley, a Havana, a Mocny Skroniowski, a Nostrano del Brenta és a Pulawski;
IV. csoport: füstöléssel szárított dohány: tűzzel szárított dohány, különösen a Kentucky és a Salento;
V. csoport: napon szárított dohány: napon szárított, más néven keleti dohány, különösen a Basmas, a Katerini és a
Kaba-Koulak.
7.

Borászati termékek
Az értesítés tartalma:
a) a tagállam területén a folyó borászati évben előállított borászati termékek (ideértve a borkészítésre szolgáló és az
egyéb szőlőmustot is) termelésére vonatkozó becslés;
b) az (EU) 2018/273 rendelet (1) 31. cikkében említett termelési jelentések végleges eredménye, valamint az ilyen
jelentésekkel le nem fedett termelésre vonatkozó becslés;
c) az (EU) 2018/273 rendelet 32. cikkében említett, az előző borászati évben július 31-én rendelkezésre álló készletje
lentések összefoglalása;
d) az előző borászati év zárómérlege, amely tartalmaz minden, a rendelkezésre álló mennyiségekre (nyitókészlet,
termelés, import), a felhasználásra (emberi fogyasztás vagy ipari felhasználás, átalakítás, export és veszteségek) és a
zárókészletre vonatkozó információt.
Az értesítés időszaka:
a) a termelésre vonatkozó becslések esetében: minden évben szeptember 30-ig;
b) a termelési jelentések végleges eredményének esetében: minden évben március 15-ig;
c) a készletjelentések összefoglalásának esetében: minden évben október 31-ig;

(1) A Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a
bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében
történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a
436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 58., 2018.2.28., 24. o.).
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d) a zárómérleg esetében: minden évben január 15-ig.
Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 145. cikke (1) bekezdésének megfelelően
naprakész szőlőkatasztert vezetnek.
8.

Tej
Az értesítés tartalma:
–

a nyers tehéntej teljes mennyisége, kilogrammban megadva, a valós zsírtartalom szerint;

–

az ökológiai termelésből származó nyers tehéntej teljes mennyisége, kilogrammban megadva, a valós zsírtartalom
szerint;

–

a nyers tehéntej zsírtartalma és fehérjetartalma, a termék tömegének százalékos arányában megadva.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Egyéb: a tej esetében a mennyiségek a tagállam területén letelepedett első vásárlóknak az előző hónapban szállított tejre
vonatkoznak. Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a területükön letelepedett
valamennyi első vásárló időben és kellő pontossággal bejelentse az illetékes nemzeti hatóságnak, hogy az egyes
hónapokban mennyi nyers tehéntej érkezett hozzá.
9.

Tojás
Az értesítés tartalma:
–

a tojástermelési helyek száma az 589/2008/EK rendelet (2) II. mellékletében említett baromfitartási módok szerinti
bontásban, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendeletnek (3) megfelelően ökológiai termeléssel foglalkozó
tojástermelési helyek száma, beleértve a létesítmény maximális kapacitását (az egy időben a létesítményben tartott
tojótyúkok száma) is;

–

a héjastojás-termelés volumene baromfitartási módok szerinti bontásban, egy tonna nettó tömegre vetítve, az
ökológiai termelésből származó tojásokat is beleértve.

Az értesítés időszaka:
–

a termelési helyek esetében évente, minden évben április 1-jéig;

–

a termelés volumenének esetében havonta, a hónap 25. napjáig, az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
10. Etil-alkohol
Az értesítés tartalma: a mezőgazdasági eredetű alkohol kapcsán, a tiszta alkohol hektoliterére vetítve:
a) erjesztés és desztilláció útján megtermelt mennyiség, az alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag
szerinti bontásban;
b) az alkoholtermelőktől vagy -importőröktől feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mennyiség, felhasználási
kategóriánkénti bontásban (élelmiszerek és italok, üzemanyag, ipari/egyéb).
Az értesítés időszaka: minden évben március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
11. Hús
Az értesítés tartalma:
a) marhahús: az osztályozott hasított testek száma és tömege kategóriánként, valamint húsossági és faggyúborí
tottsági osztályok szerinti bontásban;
b) sertéshús: az osztályozott hasított testek száma és tömege a színhústartalom osztályai szerint;
c) marhahús: az ökológiai termelésből származó, osztályozott hasított testek száma és tömege kategóriánként,
valamint húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerinti bontásban;
(2) A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 20. o.).
(3) A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 4. o.).
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Az értesítés időszaka: az a) és a b) pont esetében hetente, az I. melléklet 6. a) pontja szerint bejelentendő árakra
vonatkozó értesítéssel együtt; a c) pont esetében havonta, a II. melléklet 9. pontja szerint bejelentendő árakra
vonatkozó értesítéssel együtt.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
12. Egyéb
Az értesítés tartalma: a növényi olaj felhasználásával előállított tejpor teljes mennyisége, tonnában megadva.
Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.
Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.
Egyéb: a mennyiségek a tagállam területén letelepedett tejfeldolgozók által az előző hónapban termelt, növényi olaj
felhasználásával előállított tejporra vonatkoznak.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1747 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. október 15.)
az 1178/2011/EU rendeletnek egyes hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek és tanúsítások,
valamint a képzési szervezetekre és az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályok tekintetében
történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 23. cikke (1) első bekezdésére, 27. cikke (1) bekezdésére és 62. cikke (14) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat határoz meg a polgári légi közlekedésben érintett
repülőgép-személyzethez kapcsolódó műszaki követelményekre és igazgatási eljárásokra vonatkozóan.

(2)

Az 1178/2011/EU rendelet végrehajtása során kiderült, hogy egyes követelmények szerkesztési hibákat vagy
félreérthető megfogalmazásokat tartalmaznak. Emellett elévültek bizonyos olyan határidők és rendelkezések,
melyeket eredetileg azért írtak elő, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen arra, hogy összhangba hozzák
nemzeti szabályaikat az 1178/2011/EU rendelettel. Mindez problémákat okozott az uniós szabályok
végrehajtásában és értelmezésében. Ezért e követelményeket egyértelműsíteni és javítani kell. A feltételek egységes
végrehajtása érdekében továbbá új fogalommeghatározásokat kell bevezetni.

(3)

Annak érdekében, hogy fokozni lehessen az általános célú légi közlekedés szabályozási rendszerének arányosságát és
átláthatóságát, a könnyű légi járművek pilótáira, a magánpilótákra, a vitorlázó repülőgépek pilótáira és a ballonok
pilótáira vonatkozó szabályokat módosítani kell a jogosultságok kiterjesztése, valamint a képzés és a vizsgák
tartalmának egyértelműsítése céljából. A jogosultságok kiterjesztése során tisztázni kell a tengeri jogosításokat, a
közelmúltbeli gyakorlatra vonatkozó követelményeket, az elméleti vizsgák követelményeit és a beszámításra
vonatkozó követelményeket.

(4)

A repülőgépekre és helikopterekre vonatkozó műszerjogosítás követelményeit módosítani kell az elméleti képzést és
a repülésoktatást, valamint a meghosszabbítást és a megújítást érintő követelmények egyértelművé tétele érdekében.

(5)

Az osztály- és típusjogosítási követelmények is módosításra szorulnak a változatokkal, az érvényességgel és a
megújítással kapcsolatos szabályok egyértelműsítése és egységesítése érdekében. Ezenkívül pontosítani kell a
műrepülő jogosítás, a vitorlázórepülő- és transzparensvontatási jogosítások, az éjszakai jogosítás és a hegyvidéki
repülési jogosítás követelményeit.

(6)

A szabályok végrehajtása során arra is fény derült, hogy egyes, az oktatókra és a vizsgáztatókra vonatkozó
követelmények szintén nem egyértelműek. Ebből következően az oktatók tekintetében módosítani kell az oktatói
tanúsításokkal, az előfeltételekkel, a kompetenciafelméréssel, az érvényességgel, a jogosultságokkal és a feltételekkel,
a képzés anyagával, valamint a meghosszabbítással és a megújítással kapcsolatos követelményeket. A vizsgáztatók
tekintetében módosítani kell a vizsgáztatói tanúsításokkal, a vizsgáztatók tevékenységének egységesítésével, az
előfeltételekkel, a kompetenciafelméréssel, az érvényességgel, a jogosultságokkal és a feltételekkel, valamint a
meghosszabbítással és a megújítással kapcsolatos követelményeket.

(1) HL L 212., 2018.8.22., 1. o.
(2) A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről.

L 268/24

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.10.22.

(7)

Az (EU) 2018/1139 rendelet lehetővé teszi az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá nem tartozó légi járműveken (I.
melléklet – „A 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett légi járművek”) szerzett képzés és szakmai tapasztalat
elismerését az FCL rész szerinti engedély megszerzése céljából. Az elismerés lehetővé tétele érdekében ezért
módosítani kell a képzési szervezetekre és az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályokat.

(8)

A bejelentett képzési szervezetekkel (DTO) kapcsolatos szabályok végrehajtása (3) rávilágított arra, hogy a DTO-k
hatékony szabályozói felügyeletének biztosítása érdekében a szabályok módosítására van szükség. Módosítani kell a
követelményeket annak érdekében, hogy csak akkor lehessen képzést tartani egy DTO-ban, ha az adott DTO azon a
területen belül található, amelyért a tagállamok a Chicagói Egyezmény értelmében felelősek.

(9)

Az FCL rész szerinti engedélyek és a kapcsolódó orvosi minősítések átruházására vonatkozó szabályok végrehajtása
rámutatott arra, hogy tisztázni kell az érintett illetékes hatóságok feladatait és a felügyeleti felelősség átruházásával
kapcsolatos határidőket. Ezért a vonatkozó szabályokat módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által az (EU) 2018/1139
rendelet 75. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja, illetve 76. cikkének (1) bekezdése alapján kiadott, 05/2017. sz.
javaslaton és az azt követő műszaki megbeszéléseken alapulnak.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:
1.

az 1. cikk 3. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.
a pilóták különféle orvosi minősítései, az ezen orvosi minősítések kiadására, fenntartására, módosítására,
korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek, valamint az orvosi minősítések
birtokosainak jogosultságai és kötelezettségei;”

2.

a 2. cikk 4., 9., 10. és 13. pontját el kell hagyni;

3.

a 4. cikk (1) bekezdését el kell hagyni;

4.

a 4. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(6)
A (3) bekezdés ellenére, az egypilótás nagyteljesítményű komplex légi járműhöz kapcsolódó jogosultságokkal
felruházott, osztályjogosítás-oktatói tanúsítással vagy vizsgáztatói tanúsítással rendelkező engedélyesek jogosultságait
egypilótás légi járművekre szóló típusjogosítás-oktatói vagy vizsgáztatói tanúsítássá konvertálják.”;

5.

az 5. cikket el kell hagyni;

6.

a 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az FCL rész szerinti engedélyeknek az I. melléklet szerinti kibocsátása céljából teljes egészében beszámításra
kerül minden olyan képzés, amelyet e rendelet alkalmazásának kezdete előtt a JAR-okkal és az eljárásokkal
összhangban, a vonatkozó JAR-ok kapcsán a Társult Légügyi Hatóság rendszere keretében kölcsönös elismerésre
ajánlott tagállam felügyelete alatt kezdtek meg, feltéve, hogy a képzés és a vizsgáztatás legkésőbb 2016. április 8-ig
befejeződik és az FCL rész szerinti engedély kibocsátására legkésőbb 2020. április 1-jéig sor kerül.”;

(3) A Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (2018. július 31.) az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében
történő módosításáról HL L 204., 2018.8.13., 13–30. o.).
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a 10a. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A szervezetek az (EU) 2018/1139 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban csak akkor
jogosultak képzést tartani az (EU) 2018/1139 rendelet 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában
említett légi járművek üzemeltetésében részt vevő pilótáknak, ha az illetékes hatóság jóváhagyást ad ki az említett
szervezetek számára, amelyben megerősíti, hogy ezek eleget tesznek az (EU) 2018/1139 rendelet IV. mellékletében
meghatározott alapkövetelményeknek és az e rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek.Tekintettel
azonban az (EU) 2018/1139 rendelet 24. cikkének (6) bekezdésére, a tagállamok egyikében székhellyel rendelkező
szervezetek a fenti jóváhagyás nélkül is jogosultak az e rendelet VIII. mellékletének DTO.GEN.110 pontjában
említett képzés megtartására azon a területen belül, amelyért a tagállamok a Chicagói Egyezmény értelmében
felelősek, amennyiben a szóban forgó melléklet DTO.GEN.115 pontjában foglalt követelményeknek megfelelően
nyilatkozatot tettek az illetékes hatóság számára, és – amennyiben az említett melléklet DTO.GEN.230 c) pontja
alapján ez szükséges – az illetékes hatóság jóváhagyta a képzési programot. ”;
b) a (2), (3) és (4) bekezdést el kell hagyni;

8.

a 10b. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

9.

a 10c. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;

10. a 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;
11. a 11a. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni;
12. a 12. cikk (1b), (2), (3), (5) és (6) bekezdését el kell hagyni;
13. a 12. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(7)
„Amennyiben valamely tagállam a (2a) és a (4) bekezdés követelményeit alkalmazza, erről értesíti a Bizottságot
és az Ügynökséget. Az értesítésben ismertetni kell az eltérés indokait, valamint a tervezett intézkedésekről és
ütemezésükről szóló végrehajtási programot.”
14. Az I. melléklet (FCL rész), a VI. melléklet (ARA rész) és a VIII. melléklet (DTO rész) e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
E rendelet mellékletének 57., 58., 59. és 66. pontja azonban 2019. december 21-étől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. október 15-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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Melléklet

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) a következőképpen módosul:
1.

az FCL.010 pont a következőképpen módosul:
a) a „szögalapú üzemeltetés” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„»kompetenciafelmérés«: a szükséges készségek, tudás és hozzáállás bizonyítása az oktatói vagy vizsgáztatói
tanúsítás első kiállítása, meghosszabbítása vagy megújítása céljából;”;
b) a „repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezés (FNPT)” után a szöveg a következő fogalommeghatározással
egészül ki:
„»kizárólag műszerek igénybevételével történő repülés«: olyan repülés, melyet a pilóták külső vizuális referencia
nélkül, szimulált vagy tényleges műszeres időjárási körülmények (IMC) között hajtanak végre;”;
c) a „lineáris üzemeltetés” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„»felügyelet alatti útvonalrepülés (LIFUS)«: jóváhagyott, nulla repült idős típusminősítő képzést követő
útvonalrepülés vagy az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó (OSD) jelentés által előírt útvonalrepülés;”;
d) az „éjszaka” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„»OSD«: a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően meghatározott, üzemeltetési alkalmasságra
vonatkozó adatok;”;
e) a „légijármű-típus” után a szöveg a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„»típusjogosítás- és engedély-jóváhagyási jegyzék«: az OSD-értékelés eredménye alapján az Ügynökség által
közzétett jegyzék, amely a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezés céljára szolgáló repülőgéposztályokat és
légijármű-típusokat tartalmazza;”;
f) az „éjszaka” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„»éjszaka«: az esti szürkület vége és a reggeli szürkület kezdete közötti időszak vagy a megfelelő hatóság előírása
szerinti, a napnyugta és napkelte közötti egyéb időszak;”;
g) az „egyéb kiképzőberendezések (OTD)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„»egyéb kiképzőberendezések (OTD)«: olyan, az FSTD-ken kívüli oktatási segédeszközök, amelyek képzési eszközül
szolgálnak abban az esetben, ha nincs szükség teljes pilótafülkét reprezentáló környezetre;”;
h) a „készségellenőrzés” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„»készségellenőrzés«: a jártasság számonkérése jogosítások vagy jogosultságok meghosszabbítása vagy megújítása
céljából, mely magában foglalhat szóbeli vizsgáztatást is;”;

2.

az FCL.025 pont a következőképpen módosul:
a) az a) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„1. A kérelmező egy adott szakszolgálati engedély vagy jogosítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgák
mindegyikét egyazon tagállam illetékes hatóságának felelősségi körében teljesíti.”;
b) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) A sikeres vizsga feltételei
1. A kérelmező akkor felel meg egy írásbeli elméleti vizsgán, ha az elérhető pontok legalább 75 %-át
megszerzi. Büntetőpont nem adható.
2. Amennyiben e rész másképp nem rendelkezik, az előírt elméleti vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a
kérelmező a megfelelő pilóta-szakszolgálati engedélyhez vagy jogosításhoz előírt összes írásbeli elméleti
vizsgáját az első vizsgakísérlet naptári hónapja végétől számított 18 hónapon belül sikeresen teljesítette.
3. Ha az ATPL elméleti vizsgára vagy a kereskedelmi pilóta-szakszolgálati engedély (CPL), műszerjogosítás (IR)
vagy repülés közbeni műszerjogosítás (EIR) kiadására jelentkező kérelmező negyedik próbálkozásra sem
tud sikeresen teljesíteni egy írásbeli elméleti vizsgát, vagy ha hat próbálkozás keretében, illetve a b) 2.
alpontban említett időszakon belül nem teljesíti az összes vizsgát, akkor újra le kell tennie valamennyi
írásbeli elméleti vizsgát.
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4. Ha a könnyű légi járműre érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (LAPL), a magánpilóta-szakszolgálati
engedély (PPL), a vitorlázó repülőgépre érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (SPL) vagy a ballonra
érvényes pilóta-szakszolgálati engedély (BPL) kiadására jelentkező kérelmező negyedik próbálkozásra sem
tud sikeresen megoldani egy írásbeli elméleti vizsgát, vagy ha a b) 2. pontban említett időszakon belül nem
teljesíti az összes vizsgát, akkor újra le kell tennie valamennyi írásbeli elméleti vizsgát.
5. Az elméleti vizsgák újbóli megkísérlése előtt a kérelmezőknek további képzésen kell részt venniük egy
DTO-nál vagy ATO-nál. A szükséges képzés terjedelmét és tárgykörét a DTO vagy az ATO határozza meg
a kérelmezők szükségletei alapján.”;
3.

az FCL.040 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.040 A szakszolgálati engedélyek jogosultságainak gyakorlása
A szakszolgálati engedély által biztosított jogosultságok gyakorlásának feltétele a benne található jogosítások (ha
vannak ilyenek) és a jogosultságok gyakorlásának megfelelő orvosi minősítés érvényessége.”;

4.

az FCL.055 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.055 Nyelvismeret
a) Általános rendelkezések. A repülőgép, helikopter, helyből felszálló repülőgép és léghajó pilótája számára kötelező a
rádió használata, és csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélyéből és jogosításaiból fakadó jogosultságait, ha
szakszolgálati engedélye nyelvismereti igazolást tartalmaz angol nyelvből vagy abból a nyelvből, amelyen repülés
közben a rádiókommunikáció folyik. Az igazoláson fel kell tüntetni a nyelvet, a nyelvismeret szintjét és az
érvényesség dátumát, és az igazolást az illetékes hatóság által megállapított eljárásnak megfelelően kell
megszerezni. A legalacsonyabb elfogadható nyelvismereti szint az e melléklet 2. függeléke szerinti operatív (4-es)
szint.
b) A nyelvismereti igazolást kérelmezőnek e melléklet 2. függelékével összhangban igazolnia kell az illetékes hatóság
által tanúsított minősítő vagy adott esetben az illetékes hatóság által jóváhagyott nyelvvizsgáztató szerv előtt, hogy
legalább operatív szintű nyelvismerettel rendelkezik mind a szakterminológia, mind a köznapi nyelvhasználat
tekintetében. Ehhez a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes:
1. hatékonyan kommunikálni olyan helyzetekben is, amikor partnerének csak a hangját hallja, és olyan
helyzetekben is, amikor szemtől szemben beszél vele;
2. pontos, érthető kommunikációt folytatni általános, konkrét és munkával kapcsolatos témákban;
3. megfelelő kommunikációs stratégiákat alkalmazni az üzenetváltásokban, valamint felismerni és megoldani a
félreértéseket köznapi és munkahelyzetekben;
4. viszonylag könnyen kezelni azokat a nyelvi kihívásokat, amelyek a mindennapi munka és a megszokott
kommunikációs feladatok végzése során adódó bonyolult vagy váratlan helyzetekből fakadnak; és
5. olyan dialektust vagy akcentust használni, amely a légiközlekedési közösség számára érthető.
c) Azon pilóták kivételével, akik szakértői (6-os) szintű nyelvismeretüket bizonyították, e melléklet 2. függelékével
összhangban a nyelvismereti igazolást felül kell vizsgálni a következők szerint:
1. négyévente, ha az igazolt szint az operatív (4-es) szint; vagy
2. hatévente, ha az igazolt szint a kibővített (5-ös) szint.
d) A műszerjogosítással (IR) vagy repülés közbeni műszerjogosítással (EIR) rendelkezőkre vonatkozó egyedi
követelmények. A fenti pontok sérelme nélkül az IR- vagy EIR-birtokosnak igazolnia kell, hogy képes az angol
nyelvet az e melléklet 2. függelékében meghatározott, megfelelő szinten használni.
e) Az IR- vagy EIR-birtokos megfelelő szintű angol nyelvismeretének és nyelvhasználatának meglétéről a bármely
illetékes hatóság által meghatározott értékelési módszerrel kell meggyőződni.”;

5.

az FCL.060 c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
2. „ha a pilóta nem felel meg az 1. pont előírásainak, teljesítenie kell egy gyakorlórepülést a J. alrész szerinti, az adott
légijármű-típusra vonatkozó képesítéssel rendelkező oktató felügyelete mellett. A gyakorlórepülést a légi járművön
vagy az alkalmazandó légijármű-típusnak megfelelő FFS-en kell teljesíteni, és magában kell foglalnia kell legalább a
b) 1. és 2. pontban előírtakat, mielőtt a pilóta gyakorolhatná jogosultságait.”;

6.

az FCL.115 pont az alábbi új d) ponttal egészül ki:
„d) Az egy dugattyús hajtóműves repülőgépekre szóló vízi jogosultságra felkészítő képzésnél az e melléklet 9.
függeléke B. szakaszának (A repülőgép kategóriára vonatkozó egyedi követelmények) 7. pontjában
(Osztályjogosítás – vízirepülőgépek) foglalt elemeket kell figyelembe venni.”;
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az FCL.120 pont helyébe a következő szöveg lép:

„FCL.120 LAPL – Elméleti vizsga
a) Az LAPL(A) és az LAPL(H) kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő
szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:
1. általános tárgyak:
–

légi jog és légiforgalmi irányítási (ATC) eljárások;

–

emberi teljesítőképesség;

–

meteorológia;

–

kommunikáció;

–

navigáció;

2. a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:
–

repüléselmélet;

–

üzemeltetési eljárások;

–

repülési teljesítmény és tervezés;

–

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek.

b) Az LAPL(B) és az LAPL(S) kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő
szintű elméleti ismereteiről a következő tárgykörökben:
1. általános tárgyak:
–

légi jog és légiforgalmi irányítási (ATC) eljárások;

–

emberi teljesítőképesség;

–

meteorológia;

–

kommunikáció;

2. a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:

8.

–

repüléselmélet;

–

üzemeltetési eljárások;

–

repülési teljesítmény és tervezés;

–

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek;

–

navigáció.”;

az FCL.105.A pont helyébe a következő szöveg lép:

„FCL.105.A LAPL(A) – Jogosultságok és feltételek
a) Jogosultságok
A repülőgépre vonatkozó LAPL engedélyesének jogosultságai parancsnokpilóta-feladatkör (PIC) ellátására terjednek
ki a 2 000 kg maximális engedélyezett felszállótömegű szárazföldi, egymotoros, dugattyús repülőgépek (szárazföldi
SEP), vízi, egymotoros, dugattyús repülőgépek (vízi SEP) vagy motoros vitorlázó-repülőgépek esetében, ha azok
legfeljebb három utast szállítanak, vagyis a légi jármű fedélzetén négy személynél több egyidejűleg soha nem lehet.
b) Feltételek
1. Az LAPL(A) engedélyese csak akkor szállíthat utasokat, ha a szakszolgálati engedélye kiadását követően
teljesített 10 óra repülést repülőgép- vagy TMG-parancsnokpilótaként.
2. Az LAPL(A) engedélyese, ha korábban ATPL(A), MPL(A), CPL(A) vagy PPL(A) engedéllyel rendelkezett, mentesül
a b) 1. pontban meghatározott követelmények alól.”;
9.

az FCL.135.A. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) A jogosultságoknak egy adott osztályon belüli másik változatra való kiterjesztéséhez a pilótának különbözeti vagy
ismertető képzésen kell részt vennie. A különbözeti képzést be kell vezetni a repülési naplóba vagy az azzal
egyenértékű nyilvántartásba, és alá kell íratni az oktatóval.”;
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10. az FCL.140.A pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.140.A LAPL(A) – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények
a) Az LAPL(A) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélye jogosultságait, ha repülőgép- vagy
TMG-pilótaként az előző két évben teljesítette az alábbi feltételeket:
1. teljesített legalább 12 óra repülési időt parancsnokpilótaként vagy kétkormányos repülés vagy egyedülrepülés
során oktató felügyelete mellett, amely magában foglal:
–

12 felszállást és 12 leszállást;

–

legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott ismeretfrissítő oktatást;

2. sikeresen teljesített egy vizsgáztató által lefolytatott LAPL(A) készségellenőrzést. A készségellenőrzési
programnak az LAPL(A) jártassági vizsgán kell alapulnia;
b) amennyiben az LAPL(A) engedélyese egyaránt rendelkezik SEP(szárazföldi) és SEP(vízi) jogosultsággal, akkor az a)
1. pontban foglalt követelményeket bármelyik osztályra vagy azok kombinációjára vonatkozóan is teljesítheti, ami
mindkét jogosultságra érvényes lesz. Ebből a célból az előírt repülési időből legalább 1 órát, a szükséges 12 fel- és
leszállásból pedig hatot kell az egyes osztályokban teljesíteni.”;
11. az FCL.140.H pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.140.H LAPL(H) – A közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények
Az LAPL(H) engedélyese csak akkor gyakorolhatja szakszolgálati engedélye jogosultságait egy adott típuson, ha az
előző 12 hónapban az alábbi feltételek egyikét teljesítette:
a) teljesített az adott helikoptertípuson legalább hat óra repülési időt parancsnokpilótaként vagy kétkormányos
repülés vagy egyedülrepülés során oktató felügyelete mellett, amely magában foglalt legalább hat felszállást,
megközelítést és leszállást, valamint teljesített legalább egy óra teljes repülési idővel, oktatóval végrehajtott
ismeretfrissítő oktatást;
b) a szakszolgálati engedélyével kapcsolatos jogosultságai gyakorlásának folytatása előtt részt vett egy vizsgáztató által
végzett készségellenőrzésen. Az említett készségellenőrzési programnak az LAPL(H) jártassági vizsgán kell
alapulnia.”;
12. az FCL.215 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.215 Elméleti vizsga
a) A PPL kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti
ismereteiről a következő tárgykörökben:
1. általános tárgyak:
–

légi jog;

–

emberi teljesítőképesség;

–

meteorológia;

–

kommunikáció; és

–

navigáció;

2. a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:
–

repüléselmélet;

–

üzemeltetési eljárások;

–

repülési teljesítmény és tervezés;

–

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek.

b) Az SPL kérelmezőjének vizsgán kell számot adnia a biztosított jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti
ismereteiről a következő tárgykörökben:
1. általános tárgyak:
–

légi jog;

–

emberi teljesítőképesség;

–

meteorológia;

–

kommunikáció;
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2. a különböző légijármű-kategóriák szerint meghatározott tárgyak:
–

repüléselmélet;

–

üzemeltetési eljárások;

–

repülési teljesítmény és tervezés;

–

a légi járművekre vonatkozó általános ismeretek;

–

navigáció.”;

13. az FCL.205.A a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) A PPL(A)-engedélyesek jogosultságai a nem kereskedelmi célból üzemeltetett repülőgépeken vagy TMG-ken
parancsnokpilóta- vagy másodpilóta-feladatkör díjazás nélkül történő ellátására, valamint az LAPL(A)engedélyesek valamennyi jogosultságának gyakorlására terjednek ki.”;
14. az FCL.205.H a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) A PPL(H)-engedélyesek jogosultságai a nem kereskedelmi célból üzemeltetett helikoptereken parancsnokpilótavagy másodpilóta-feladatkör díjazás nélkül történő ellátására, valamint az LAPL(H)-engedélyesek valamennyi
jogosultságának gyakorlására terjednek ki.”;
15. az FCL.625 IR pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.625 IR – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás”
a) Érvényesség
A műszerjogosítás (IR) érvényességi ideje egy év.
b) Meghosszabbítás
1. Az IR-t a lejárati dátumát közvetlenül megelőző három hónapon belül kell meghosszabbítani az adott
légijármű-kategóriára vonatkozó meghosszabbítási kritériumoknak megfelelően.
2. Ha a kérelmezők úgy döntenek, hogy az 1. pontban előírtnál korábban teljesítik a meghosszabbítási
kritériumokat, az új érvényességi időtartam a készségellenőrzés időpontjától kezdődik.
3. Az IR lejárati dátumát megelőző IR készségellenőrzés vonatkozó részét nem teljesítő kérelmezők csak akkor
gyakorolhatják az IR jogosultságokat, ha megfelelnek az IR készségellenőrzésen.
c) Megújítás
Amennyiben az IR lejárt, a jogosultságaik meghosszabbítása érdekében a kérelmezőknek valamennyi alábbi feltételt
teljesíteniük kell:
1. ismeretfrissítő oktatáson kell részt venniük valamely ATO-nál, ha az ATO ezt szükségesnek ítéli, annak
érdekében, hogy – e melléklet 9. függelékével összhangban – a jártassági vizsga műszerek szerinti repülés
elemének sikeres teljesítéséhez szükséges készségszintet elérjék;
2. e melléklet 9. függelékével összhangban meg kell felelniük a készségellenőrzésen a vonatkozó légijárműkategóriában;
3. a megfelelő osztály- vagy típusjogosítással kell rendelkezniük, ha e melléklet másként nem rendelkezik.
d) Amennyiben az IR nem került meghosszabbításra vagy megújításra az előző hét évben, akkor az IR-kérelmezőknek
ismét sikeres IR elméleti vizsgát és IR jártassági vizsgát kell tenniük.
e) A harmadik ország által a Chicagói Egyezmény 1. mellékletében foglalt követelményekkel összhangban kibocsátott
pilóta-szakszolgálati engedélyhez tartozó érvényes IR engedélyesei az e melléklettel összhangban kibocsátott
engedélyekben foglalt IR jogosultságok megújítása során mentesülnek a c) 1. pontban és a d) pontban említett
követelmények alól.
f) A c) 2. pontban és az e) pontban említett készségellenőrzés összekapcsolható a vonatkozó osztály- és típusjogosítás
megújítására irányuló készségellenőrzéssel.”;
16. az FCL.625.A a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) Meghosszabbítás.
Az IR(A) meghosszabbításához a kérelmezőknek:
1. rendelkezniük kell a vonatkozó osztály- vagy típusjogosítással, kivéve, ha az IR meghosszabbítását
összekapcsolják a vonatkozó osztály- vagy típusjogosítás megújításával;
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2. sikeres készségellenőrzést kell teljesíteniük e melléklet 9. függelékével összhangban, amennyiben az IR
meghosszabbítása az osztály- vagy típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik;
3. amennyiben az IR meghosszabbítása nem az osztály- és típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva
történik, akkor:
i. egypilótás repülőgépek esetében e melléklet 9. függelékével összhangban teljesíteniük kell a készségel
lenőrzés 3. szakaszának b) pontja és 1. szakaszának azon részei szerinti követelményeket, amelyek a
tervezett repülésre vonatkoznak;
ii. több hajtóműves repülőgépek esetében e melléklet 9. függelékével összhangban teljesíteniük kell a
készségellenőrzés 6. szakaszát az egypilótás repülőgépekre vonatkozóan, kizárólag műszerek
igénybevételével;
4. a 2. pont szerinti meghosszabbítás esetében a vonatkozó repülőgéptípust vagy -osztályt reprezentáló FNPT II
vagy FFS is használható, ilyenkor azonban legalább minden második, az IR(A) meghosszabbítását célzó
készségellenőrzést repülőgépen kell végrehajtani.”;
17. az FCL.625.H pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.625.H IR(H) – Meghosszabbítás
a) Az IR(H) meghosszabbításához a kérelmezőknek:
1. rendelkezniük kell a vonatkozó típusjogosítással, kivéve, ha az IR meghosszabbítását összekapcsolják a
vonatkozó típusjogosítás megújításával;
2. a vonatkozó helikoptertípus tekintetében sikeres készségellenőrzést kell teljesíteniük e melléklet 9. függelékével
összhangban, amennyiben az IR meghosszabbítása az osztály- vagy típusjogosítás meghosszabbításával
összekapcsolva történik;
3. amennyiben az IR meghosszabbítása nem a típusjogosítás meghosszabbításával összekapcsolva történik, az
adott helikoptertípuson teljesíteniük kell a készségellenőrzés 5. szakaszát és az 1. szakasz vonatkozó részeit e
melléklet 9. függelékével összhangban.
b) Az a) 3. pont szerinti készségellenőrzés esetében a vonatkozó helikoptertípust reprezentáló FTD 2/3 vagy FFS is
használható, ilyenkor azonban legalább minden második, az IR(H) meghosszabbítását célzó készségellenőrzést
helikopteren kell végrehajtani.
c) Keresztbeszámítás alkalmazható e melléklet 8. függelékével összhangban.”;
18. az FCL.710 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.710 Osztály- és típusjogosítások – változatok
a) A jogosultságoknak egy adott osztály- vagy típusjogosításon belüli másik légijármű-változatra való kiterjesztéséhez
a pilótáknak különbözeti vagy ismertető képzésen kell részt venniük. Az osztály- vagy típusjogosításon belüli
változatok esetében a különbözeti vagy ismertető képzésnek adott esetben tartalmaznia kell az OSD-ben
meghatározott vonatkozó elemeket.
b) A különbözeti képzést az alábbi szervezetek valamelyikénél kell megtartani:
1. valamely ATO;
2. a VIII. melléklet DTO.GEN.110 a) 1. c) pontjában és a) 2. c) pontjában említett légi járművek esetében valamely
DTO;
3. az adott osztályra vagy típusra vonatkozóan jóváhagyott különbözeti képzési programmal rendelkező AOCengedélyes.
c) A b) pontban foglalt követelménytől eltérve a TMG-k, az egy hajtóműves, dugattyús repülőgépek (SEP), az egy
hajtóműves, turbinás repülőgépek (SET) és a több hajtóműves, dugattyús repülőgépek (MEP) esetében a
különbözeti képzést egy megfelelően képzett oktatóval is meg lehet tartani, ha az OSD másként nem rendelkezik.
d) Amennyiben a pilóták a b) pontban említett képzést követő két éven belül nem repültek a változaton, akkor
további különbözeti képzés vagy készségellenőrzés szükséges a szóban forgó változat tekintetében, kivéve a SEP és
TMG osztályjogosításokba tartozó típusok vagy változatok esetében.
e) Az adott változatra vonatkozó különbözeti képzést vagy készségellenőrzést be kell vezetni a repülési naplóba vagy
az azzal egyenértékű nyilvántartásba, és alá kell íratni az oktatóval vagy adott esetben a vizsgáztatóval.”;
19. az FCL.725 b) pont a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Az egypilótás, egy hajtóműves és az egypilótás, több hajtóműves (vízi) repülőgépek esetében a vizsgának egy
legalább 30 kérdést tartalmazó, feleletválasztós írásbeli tesztből kell állnia.”;
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20. az FCL.740 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.740 Az osztály- és típusjogosítás érvényessége és megújítása
a) Érvényesség
Az osztály- és típusjogosítások érvényességi időszaka egy év, kivéve az egypilótás, egy hajtóműves osztályjogo
sításokat, amelyek tekintetében az érvényességi időszak két év, kivéve, ha az OSD másként állapítja meg. Ha a
pilóták úgy döntenek, hogy az FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL és FCL.740.As pontban előírtnál korábban
teljesítik a meghosszabbítási kritériumokat, az új érvényességi időtartam a készségellenőrzés időpontjától
kezdődik.
b) Megújítás
Az osztály- vagy típusjogosítás megújításához a kérelmezőnek valamennyi alábbi feltételt teljesítenie kell:
1. sikeres készségellenőrzést kell teljesítenie e melléklet 9. függelékével összhangban;
2. az 1. pontban említett készségellenőrzést megelőzően ismeretfrissítő képzésen kell részt vennie valamely ATOnál, ha az ATO ezt szükségesnek ítéli, annak érdekében, hogy a vonatkozó légijármű-osztály vagy -típus
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségszintet elérje, kivéve, ha egy harmadik ország által a Chicagói
Egyezmény 1. mellékletének megfelelően kibocsátott pilóta-szakszolgálati engedély keretében ugyanazon
légijármű-osztály vagy -típusra vonatkozóan érvényes jogosítással rendelkezik, és joga van az e jogosításból
fakadó jogosultságok gyakorlására. A kérelmező azonban elvégezheti a képzést:
i. egy DTO-nál vagy ATO-nál, amennyiben a lejárt jogosítás nem nagy teljesítményű, egy hajtóműves,
dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás, TMG osztályjogosítás vagy a VIII. melléklet DTO.GEN.110 a) 2.
c) pontjában említett egy hajtóműves helikopterre vonatkozó típusjogosítás volt;
ii. egy DTO-nál vagy ATO-nál vagy oktatónál, amennyiben a jogosítás legfeljebb három évvel korábban járt le,
és a jogosítás nem nagy teljesítményű, egy hajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó jogosítás vagy
TMG osztályjogosítás volt;
3. a b) 1. ponttól és a b) 2. ponttól eltérve az FCL.820 pont szerint kiadott berepülői jogosítással rendelkező
pilóták, akik részt vettek egy légijármű-típus fejlesztési, tanúsítási vagy gyártási célú repülési tesztjeiben, és
vagy 50 óra teljes repülési időt, vagy parancsnokpilótaként 10 óra repülési időt teljesítettek az adott típus
tesztrepülései során a kérelmezést megelőző évben, jogosultak a vonatkozó típusjogosítás meghosszabbítása
vagy megújítása iránti kérelem benyújtására.”;
21. az FCL.805 d) pont helyébe a következő szöveg lép:
„d) A vitorlázórepülő- és transzparensvontatási jogosítások jogosultságai repülőgépekre vagy TMG-kre korlátozódnak
annak megfelelően, hogy a repülésoktatást milyen légi járművön teljesítették. A transzparensvontatás esetében a
jogosultságok a repülésoktatás során alkalmazott vontatási módszerre korlátozódnak. A jogosultságok
kiterjeszthetők, amennyiben a pilóták sikeresen teljesítettek bármelyik légi járművön legalább három, a teljes
vontatási képzési programot és transzparensvontatási módszert lefedő kétkormányos gyakorlórepülést.”;
22. az FCL.810 pontban az a) 1. pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
„1. Az LAPL, SPL vagy PPL jogosultságok repülőgépen, TMG-n vagy léghajón VFR szerinti repülés során akkor
gyakorolhatók éjszaka, ha a kérelmezők hat hónapon belül elvégeztek egy tanfolyamot egy DTO-nál vagy ATOnál. A tanfolyamnak a következőket kell tartalmaznia:”;
23. az FCL.815 e) pont helyébe a következő szöveg lép:
„e) Meghosszabbítás
A hegyvidéki repülési jogosítás meghosszabbításához a kérelmezőknek az alábbi feltételek egyikét kell
teljesíteniük:
1. a megelőző két évben teljesíteniük kell legalább hat leszállást a hegyvidéki repülési jogosításhoz megköveteltek
szerint kijelölt felületen;
2. sikeresen teljesíteniük kell a c) pont követelményeinek megfelelő készségellenőrzést.”;
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24. az FCL.900 c) pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) A tagállamok területén kívül végzett oktatás
1. Az a) ponttól eltérve az e melléklettel összhangban jóváhagyott, a Chicagói Egyezmény értelmében a
tagállamok illetékességi körén kívüli területeken tartott tanfolyamok keretében végzett repülésoktatás esetében
az illetékes hatóság oktatói tanúsítást ad ki a kérelmezőnek, ha a kérelmező:
i.

az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelő pilóta-szakszolgálati engedéllyel rendelkezik:
A) megfelel a Chicagói Egyezmény 1. mellékletében foglalt követelményeknek;
B) minden esetben legalább az adott légijármű-kategóriára vonatkozó, a megfelelő jogosítással vagy
tanúsítással ellátott CPL;

ii. megfelel az ebben az alrészben a vonatkozó oktatói tanúsítás kiadása tekintetében meghatározott
követelményeknek;
iii. bizonyítja az illetékes hatóságnak az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely
képessé teszi az oktatási jogosultságok e melléklettel összhangban történő gyakorlására.
2. A tanúsítás az e melléklettel összhangban jóváhagyott tanfolyamok keretében végzett, olyan repülésoktatásra
korlátozódik, amely megfelel valamennyi alábbi feltételnek:
i. a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe tartozó területeken kívül zajlik;
ii. olyan növendék pilóták vesznek részt rajta, akik a repülésoktatás nyelvét megfelelő szinten ismerik.”;
25. az FCL.935 a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) A repülőszemélyzeti együttműködés oktatója (MCCI), a szimulátoroktató (STI), a hegyvidékirepülés-oktató (MI) és
a berepülésoktató (FTI) kivételével az oktatói tanúsítás kérelmezőjének meg kell felelnie a megfelelő légijárműkategóriára, a megfelelő osztályra vagy típusra vagy a megfelelő FSTD-re vonatkozó kompetenciafelmérésen, és
bizonyítania kell az e melléklet K. alrésze szerinti képesítéssel rendelkező vizsgáztató előtt, hogy képes a
növendék pilótát a vonatkozó szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás kiadásához szükséges szintig
oktatni.”;
26. az FCL.940 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940 Az oktatói tanúsítások érvényessége
A hegyvidékirepülés-oktató (MI) kivételével, valamint az FCL.900 b) 1. pont és az FCL.915 e) 2. pont sérelme nélkül az
oktatói tanúsítás érvényességi időtartama három év.”;
27. az FCL.905.FI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.905.FIJogosultságok és feltételek
A repülésoktatók (FI) jogosultságai repülésoktatás végzésére terjednek ki a következő szakszolgálati engedélyek,
valamint a kapcsolódó jogosítások és tanúsítások kiadása, meghosszabbítása és megújítása tekintetében:
a) PPL, SPL, BPL és LAPL szakszolgálati engedélyek a megfelelő légijármű-kategóriában;
b) osztály- és típusjogosítások egypilótás légi járművekre – az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek
kivételével –, osztály- és csoportkiterjesztések ballonokra, valamint az osztályt érintő közelmúltbeli gyakorlat
vitorlázó repülőgépekre vonatkozóan;
c) az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével a többpilótás üzemeltetésben működtetett
egypilótás repülőgépekre szóló osztály- és típusjogosítások, feltéve, hogy az FI megfelel az alábbi feltételek
valamelyikének:
1. rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;
2. teljesítette valamennyi alább felsorolt feltételt:
i. teljesített legalább 500 órát pilótaként többpilótás üzemeltetésű repülőgépen;
ii. elvégzett egy MCCI tanfolyamot az FCL.930.MCCI ponttal összhangban;
d) típusjogosítások egy- és többpilótás léghajókra vonatkozóan;
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e) CPL a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy az FI pilótaként teljesített az adott légijármű-kategóriában
legalább 200 órányi repülésoktatást;
f) éjszakai jogosítás, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:
1. rendelkezik éjszakai repüléshez szükséges képesítéssel a megfelelő légijármű-kategóriában;
2. bizonyította az éjszakai repülés oktatására való képességét egy, az alábbi j) pont szerinti képesítéssel rendelkező
FI előtt;
3. megfelel az FCL.060 b) 2. pontban foglalt, az éjszakai tapasztalatra vonatkozó követelménynek;
g) vontatási, műrepülő, vagy FI(S) esetében felhőrepülési jogosítás, feltéve, hogy az FI rendelkezik ilyen
jogosultságokkal, és hogy bizonyította oktatási képességét e jogosítás tekintetében egy, a j) pont szerinti
képesítéssel rendelkező FI előtt;
h) EIR vagy IR a megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:
1. teljesített legalább 200 óra műszeres repülési szabályok szerinti (IFR) repülési időt, amelyből legfeljebb 50 óra
lehet műszeres földi idő FFS-en, FTD 2/3-on vagy FNPT II-n;
2. növendék pilótaként elvégezte a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanfolyamot, és megfelelt a kompetencia
felmérésen az IRI tanúsítás megszerzése érdekében;
3. több hajtóműves repülőgépek esetében megfelel az FCL.915.CRI a) pontban, az FCL.930.CRI pontban és az
FCL.935 pontban, illetve több hajtóműves helikopterek esetében megfelel az FCL.910.TRI c) 1. pontban és az
FCL.915.TRI d) 2. pontban előírt követelményeknek;
i) egypilótás, több hajtósműves légijárműre vonatkozó osztály- vagy típusjogosítások – az egypilótás, nagy
teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével –, feltéve, hogy az FI megfelel az alábbi feltételeknek:
1. repülőgépek esetében megfelel az FCL.915.CRI a) pontban, az FCL.930.CRI pontban és az FCL.935 pontban
előírt követelményeknek;
2. helikopterek esetében megfelel az FCL.910.TRI c) 1. pontban és az FCL.915.TRI d) 2. pontban foglalt
követelményeknek;
j) FI, IRI, CRI, STI vagy MI tanúsítás, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:
1. FI(S) esetében teljesítette legalább 50 óra repülés vagy 150 felszállás oktatását vitorlázó repülőgépen, FI(B)
esetében teljesítette legalább 50 óra vagy 50 felszállás oktatását ballonon, minden más esetben pedig teljesítette
500 óra oktatását a megfelelő légijármű-kategóriában;
2. sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérést a megfelelő légijárműkategóriában, bizonyítva oktatási képességét a vonatkozó tanúsítás tekintetében egy repülésoktatás-vizsgáztató
(FIE) előtt;
k) MPL, feltéve, hogy az FI megfelel valamennyi alábbi feltételnek:
1. a tanfolyam központi repülési fázisában legalább 500 óra repülési időt teljesített repülőgép-pilótaként, amely
legalább 200 óra repülésoktatást tartalmazott;
2. a tanfolyam alapszintű fázisában:
i. rendelkezik több hajtóműves repülőgépre érvényes műszerjogosítással (IR), valamint oktatási jogosultsággal
az IR tekintetében;
ii. rendelkezik legalább 1 500 óra repülési idővel többtagú személyzettel folytatott üzemeltetésben;
3. olyan FI esetében, aki már rendelkezik képesítéssel az integrált ATP(A) vagy CPL(A)/IR tanfolyamon történő
oktatás tekintetében, a 2. pont ii. alpontjában meghatározott követelmény helyettesíthető egy strukturált
tanfolyam elvégzésével, amely a következőkből áll:
i.

MCC képesítés;

ii. egy MPL tanfolyam 3. fázisában öt repülésoktatási szakasz megfigyelése;
iii. egy MPL tanfolyam 4. fázisában öt repülésoktatási szakasz megfigyelése;
iv. öt üzemeltetői, szinten tartó járatorientált repülésoktatási szakasz megfigyelése;
v. az MCCI tanfolyam tartalma.
Az FI-nek ebben az esetben az első öt oktatási szakaszt egy, az MPL-repülésoktatásra képesítéssel rendelkező
TRI(A)-, MCCI(A)- vagy SFI(A)-oktató felügyelete alatt kell teljesítenie.”;
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28. az FCL.915.FI pont a következőképpen módosul:
a) a b) 2. pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„i. a csak az LAPL(A) szakszolgálati engedélyhez szükséges oktatást végző FI(A) kivételével teljesítette a CPL
elméleti ismeretekre vonatkozó vizsgát, amely az elméleti CPL tanfolyam elvégzése nélkül is letehető, és amely
CPL kiadására nem jogosít fel; és”;
b) a c) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. legalább 200 órát parancsnokpilótaként, ha a kérelmező legalább PPL(H)-engedélyes, és teljesítette a CPL
elméleti ismeretekre vonatkozó vizsgát, amely az elméleti CPL tanfolyam elvégzése nélkül is letehető, és amely
CPL kiadására nem jogosít fel;”.
29. az FCL.930.FI pont a következő c) alponttal egészül ki:
„c) Az FI tanúsítás azon kérelmezőire, aki rendelkeznek vagy rendelkeztek más, e melléklettel összhangban kiállított
oktatói tanúsítással, úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a b) 1. pontban foglalt követelményeknek.”;
30. az FCL.940.FI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940.FI – Meghosszabbítás és megújítás
a) Meghosszabbítás
1. Az FI tanúsítás meghosszabbításához az engedélyesnek a következő három követelmény közül legalább kettőt
teljesítenie kell az FI tanúsítás érvényességének lejárta előtt:
i.

teljesítette a következőket:
A) az FI(A) és az FI(H) esetében: legalább 50 órányi repülésoktatást a megfelelő légijármű-kategóriában FIként, TRI-ként, CRI-ként, IRI-ként, MI-ként vagy vizsgáztatóként. Amennyiben az IR oktatására
vonatkozó jogosultságokat is meg kell hosszabbítani, akkor az említett időből legalább 10 órának IR
repülésoktatásnak kell lennie, melyet az FI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül
megelőző 12 hónapban kell teljesíteni;
B) az FI(A) esetében: legalább 20 óra repülésoktatást léghajón FI-ként, IRI-ként vagy vizsgáztatóként.
Amennyiben az IR oktatására vonatkozó jogosultságokat is meg kell hosszabbítani, akkor az említett
időből 10 órának IR repülésoktatásnak kell lennie, melyet az FI tanúsítás érvényességi határidejének
lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban kell teljesíteni;
C) az FI(S) esetében: a tanúsítás érvényességi ideje alatt legalább 60 felszállást vagy 30 óra repülésoktatást
vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázógépen vagy motoros vitorlázó-repülőgépen FI-ként vagy
vizsgáztatóként;
D) az FI(B) esetében: legalább 6 óra repülésoktatást ballonon FI-ként vagy vizsgáztatóként.

ii. oktatói ismeretfrissítő képzésen vett részt FI-ként valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál. FI(B) és FI
(S) ezt az oktatói ismeretfrissítő képzést DTO-nál is elvégezheti;
iii. meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban az FI
tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban.
2. Az FI(A) vagy az FI(H) esetében legalább minden második meghosszabbítás alkalmával, illetve az FI(As), az FI(S)
és az FI(B) esetében minden harmadik meghosszabbítás alkalmával az FI tanúsítás birtokosának meg kell felelnie
egy, az FCL.935 pont követelményeivel összhangban végrehajtott kompetenciafelmérésen.
b) Megújítás.
Amennyiben az FI tanúsítás lejárt, a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését megelőző 12 hónapban oktatói
ismeretfrissítő képzésen kell részt vennie FI-ként valamely ATO-nál vagy illetékes hatóságnál, illetve FI(B) vagy FI
(S) esetében valamely ATO-nál, DTO-nál vagy illetékes hatóságnál és el kell végezni az FCL.935 pont szerinti
kompetenciafelmérést.”;
31. az FCL.905.TRI. pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) TRI vagy SFI kiadása céljából, feltéve, hogy az engedélyes megfelel az összes alábbi feltételnek:
1. e rendeletnek vagy a 965/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően rendelkezik legalább 50 órányi TRI vagy
SFI tapasztalattal;
2. valamely ATO képzésvezetőjének megelégedésére az FCL.930.TRI a) 3. pontnak megfelelően elvégezte a TRI
tanfolyam vonatkozó részének repülésoktatási programját; valamint
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c) az egypilótás repülőgépre jogosultsággal rendelkező típusjogosítás-oktató (TRI) esetében:
1. az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása, meghosszabbítása és
megújítása céljából, feltéve, hogy a kérelmező az egypilótás üzemeltetés jogosultságainak megszerzésére
törekszik.
A TRI(SPA) jogosultságok kiterjeszthetők a többpilótás üzemeltetésben működtetett egypilótás, nagy
teljesítményű, komplex repülőgépekre szóló típusjogosítások repülésoktatására, feltéve, hogy a TRI megfelel
az alábbi feltételek bármelyikének:
i. rendelkezik, illetve rendelkezett TRI tanúsítással többpilótás repülőgép tekintetében;
ii. rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett
repülőgépen, és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot.
2. az MPL tanfolyam alapszintű fázisában, feltéve, hogy rendelkezik többpilótás üzemeltetésre kiterjesztett
jogosultságokkal, valamint rendelkezik vagy valamikor rendelkezett FI(A) vagy IRI(A) tanúsítással.”;
32. az FCL.910.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.910.TRI – Korlátozott jogosultságok
a) Általános rendelkezések. Amennyiben a TRI képzés kizárólag repülésszimulációs oktatóeszközön (FSTD) történik,
akkor a típusjogosítás-oktató (TRI) jogosultságait korlátozni kell repülésszimulációs oktatóeszközön történő
képzésre. E korlátozás azonban nem érinti az alábbi képzések légi jármű fedélzetén való végzésére vonatkozó
jogosultságokat:
1. LIFUS, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az FCL.930.TRI a) 4. i. pontban meghatározott képzést;
2. leszállással kapcsolatos képzés, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az FCL.930.TRI a) 4. ii. pontban
meghatározott képzést; vagy
3. az FCL.060 c) 2. pontban meghatározott gyakorlórepülés, feltéve, hogy a TRI tanfolyam magában foglalta az a)
1. vagy az a) 2. pontban említett képzést.
A repülésszimulációs oktatóeszközre való korlátozás megszűnik, ha a TRI elvégzi légi jármű fedélzetén a
kompetenciafelmérést.
b) Repülőgép és helyből felszálló repülőgép típusjogosítás-oktató – TRI(A) és TRI(PL). A típusjogosítás-oktató (TRI)
jogosultságai arra a repülőgép- vagy helyből felszálló repülőgéptípusra korlátozódnak, amelyen a képzésre és a
kompetenciafelmérésre sor került. Hacsak az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok (OSD) másként nem
rendelkeznek, a TRI jogosultságainak további típusokra történő kiterjesztéséhez a TRI-nek meg kell felelnie az
alábbi követelményeknek:
1. a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban teljesített legalább 15 útvonalszakaszt – felszállásokat és
leszállásokat is beleértve – a megfelelő légijárműtípuson, amelyből legfeljebb 7. szakasz teljesíthető FSTD-n;
2. teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos
részeit;
3. sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérés vonatkozó részeit
bizonyítva ezzel egy, e melléklet K. alrésze szerint képesített FIE vagy TRE vizsgáztatónak, hogy képes egy
pilótát oktatni a típusjogosítás kiadásához szükséges szintig, beleértve a repülés előtti és a repülés utáni
eligazításokat, valamint az elméleti képzést.
A TRI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha a TRI teljesítette a
műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;
c) Helikopter típusjogosítás-oktató – TRI(H).
1. A TRI(H) jogosultságai arra a helikoptertípusra korlátozódnak, amelyen a típusjogosítás-oktatói tanúsítás
kibocsátásához szükséges kompetenciafelmérésre sor került. Hacsak az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó
adatok (OSD) másként nem rendelkeznek, a TRI jogosultságai kiterjeszthetők további típusokra, ha a TRI
megfelel az alábbi követelményeknek:
i.

teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;
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ii. a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 hónapban legalább 10 órányi repülést teljesített a
megfelelő helikoptertípussal, amelyből legfeljebb 5 óra teljesíthető FFS vagy FTD 2/3 szimulátoron;
valamint
iii. sikeresen teljesítette az FCL.935 ponttal összhangban végrehajtott kompetenciafelmérés vonatkozó részeit,
bizonyítva ezzel egy, e melléklet K. alrésze szerint képesített FIE vagy TRE vizsgáztatónak, hogy képes egy
pilótát oktatni a típusjogosítás kiadásához szükséges szintig, beleértve a repülés előtti és a repülés utáni
eligazításokat, valamint az elméleti képzést.
A TRI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha a TRI teljesítette a
műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatással kapcsolatos részeit;
2. A TRI(H) jogosultságainak ugyanazon a típusú helikopteren egypilótás jogosultságokról többpilótás
jogosultságokra történő kiterjesztése előtt az engedélyesnek teljesítenie kell ezen a típuson legalább 100 órányi
repülést többpilótás üzemeltetésben.
d) A fenti pontoktól eltérve az FCL.725 e) pont szerint kiadott típusjogosítással rendelkező TRI tanúsítás engedélyese
jogosult TRI jogosultságainak az új típusra történő kiterjesztésére.”;
33. az FCL.915.TRI c) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) az egypilótás repülőgép típusjogosítás-oktató TRI(SPA) tanúsítás esetében:
1. a kérelem benyújtásának dátumát megelőző 12 hónapban teljesített legalább 30 útvonalszakaszt –
felszállásokat és leszállásokat is beleértve – parancsnokpilótaként a megfelelő repülőgéptípuson, amelyből
legfeljebb 15. szakasz teljesíthető az adott típust reprezentáló FSTD-n; és”;
34. az FCL.930.TRI. pont a következőképpen módosul:
a) az a) pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
„a) A TRI tanfolyam csak akkor végezhető a repülőgépen, ha nincs rendelkezésre álló és hozzáférhető FSTD, és a
tanfolyamnak tartalmaznia kell a következőket:”;
b) az a) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3. 5 órányi repülésoktatást a megfelelő légi járművön vagy az adott egypilótás légi járművet reprezentáló FSTD-n,
és 10 órányit a többpilótás légi járművön vagy az azt reprezentáló FSTD-n.
c) a szöveg a következő új 4. ponttal egészül ki:
„4. adott esetben a következő képzést:
i. LIFUS-t megelőző, további speciális képzés;
ii. a leszállással kapcsolatos képzést megelőző, további speciális képzés. Az FSTD-n végzett képzésnek
tartalmaznia kell a légi járműhöz kapcsolódó vészhelyzeti eljárások oktatását.”;
35. az FCL.935.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.935.TRI – Kompetenciafelmérés
a) Az MPA (többpilótás repülőgép) és PL (helyből felszálló repülőgép) típusjogosítás-oktatók kompetenciafelmérését
FFS-en kell elvégezni. Ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FFS, akkor a kompetenciafelmérést légi
járművön kell elvégezni.
b) Az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek és helikopterek típusjogosítás-oktatóinak kompetencia
felmérését a következők egyikén kell elvégezni:
1. rendelkezésre álló és hozzáférhető FFS-en;
2. ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FFS, akkor kombináltan FSTD-n és légi járművön;
3. ha nincs rendelkezésre álló vagy hozzáférhető FSTD, akkor légi járművön.”;
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36. az FCL.940.TRI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940.TRI – Meghosszabbítás és megújítás
a) Meghosszabbítás
1. Repülőgépek
A TRI(A) tanúsítás meghosszabbításához a kérelmezőnek a tanúsítvány érvényességi határidejének lejártát
közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesítenie kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:
i.

végre kell hajtania egy teljeskörű típusjogosítás vagy ismétlődő tanfolyam következő részei közül egyet: egy
legalább 3 órányi szimulátoros feladat vagy egy legalább 1 órányi levegőben történő gyakorlás, benne
legalább 2 felszállással és leszállással;

ii. el kell végeznie egy oktatói ismeretfrissítő képzést TRI(A)-ként valamely ATO-nál;
iii. meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban. Azokat a
kérelmezőket, akik megfeleltek az FCL.910.TRI b) 3. pont követelményeinek, úgy kell tekinteni, hogy
megfelelnek ennek a követelménynek.
2. Helikopterek és helyből felszálló repülőgépek
A TRI(H) vagy TRI(PL) tanúsítás meghosszabbításához annak érvényességi ideje alatt a kérelmezőnek teljesítenie
kell legalább kettőt az alábbi három követelmény közül:
i.

végre kell hajtania legalább 50 óra repülésoktatást valamennyi légijármű-típuson, amelyben az oktatási
jogosultságait birtokolja, vagy az azokat a típusokat reprezentáló FSTD-n, amelyből legalább 15 órát a TRI
tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban kell teljesítenie. A TRI(PL)
esetében ezt az időt típusjogosítás-oktatóként (TRI) vagy típusjogosítás-vizsgáztatóként (TRE), illetve földi
repülésgyakorló berendezésen oktatóként (SFI) vagy szimulátor-vizsgáztatóként (SFE) kell teljesíteni. A TRI
(H) esetében az FI-ként, műszerjogosítás-oktatóként (IRI), szimulátor-oktatóként (STI) vagy bármilyen fajta
vizsgáztatóként teljesített repülési idő szintén megfelelő erre a célra;

ii. el kell végeznie egy oktatói ismeretfrissítő képzést TRI(H)-ként vagy TRA(PL)-ként (amelyik szükséges)
valamely ATO-nál;
iii. a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie – az esettől
függően – az FCL.935 pont, az FCL.910.TRI b) 3. pont vagy az FCL.910.TRI c) 3. pont szerinti kompetenci
afelmérésen.
3. A TRI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie egy
az FCL.935 pont követelményeivel összhangban végrehajtott kompetenciafelmérésen.
4. Amennyiben egy TRI ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik
tanúsítással, akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett légijárműtípusok egyikében történő végrehajtása
meghosszabbítja a TRI tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD
másként nem rendelkezik.
5. A TRI(H) tanúsítás meghosszabbítására vonatkozó egyedi követelmények.
A megfelelő típuson FI(H) tanúsítással rendelkező TRI(H) esetében az a) pont követelményeit teljesítettnek kell
tekinteni. Ebben az esetben a TRI(H) tanúsítás érvényes lesz az FI(H) tanúsítás lejártának időpontjáig.
b) Megújítás
A TRI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését közvetlenül megelőző 12 hónapban meg
kell felelnie az FCL.935 pont szerinti kompetenciafelmérésen, valamint teljesíteni kell a következőket:
1. repülőgépek esetében:
i. legalább 15 útvonalszakasz – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – a megfelelő repülőgéptípuson,
amelyből legfeljebb 15. szakasz teljesíthető FFS-en;
ii. valamely ATO-nál TRI-ként elvégzett oktatói ismeretfrissítő képzés, amelynek tartalmaznia kell a TRI
tanfolyam vonatkozó elemeit;
2. helikopterek és helyből felszálló repülőgépek esetében:
i. legalább 10 órányi repülési idő, – felszállásokat és leszállásokat is beleértve – a megfelelő légijárműtípuson,
amelyből legfeljebb 5 óra teljesíthető FFS vagy FTD 2/3 szimulátoron;
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ii. valamely ATO-nál TRI-ként elvégzett oktatói ismeretfrissítő képzés, amelynek tartalmaznia kell a TRI
tanfolyam vonatkozó elemeit.
3. Amennyiben a kérelmező ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik
tanúsítással, akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett légijárműtípusok egyikében történő végrehajtása
megújítja a TRI tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD másként
nem rendelkezik.”;
37. az FCL.905.CRI pont a b) pont után a következő ba) ponttal egészül ki:
„ba) A CRI jogosult az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek kivételével a többpilótás üzemeltetésben
működtetett egypilótás repülőgépekre szóló osztály- és típusjogosítások oktatásra, feltéve, hogy a CRI megfelel
az alábbi feltételek bármelyikének:
1. rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;
2. rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett repülőgépen,
és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot.”;
38. az FCL.930.CRI a) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3. 5 órányi repülésoktatást több hajtóműves repülőgépen vagy az adott osztályt vagy típust reprezentáló FSTD-n,
beleértve legalább 3 órát a repülőgépen vagy legalább 3 óra repülésoktatást egy hajtóműves repülőgépen, amelyet
egy az FCL.905.FI j) pont szerinti képesítéssel rendelkező FI(A) tart”;
39. az FCL.940.CRI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940.CRI – Meghosszabbítás és megújítás
a) A CRI tanúsítás meghosszabbításához annak érvényességi ideje alatt a kérelmezőnek teljesítenie kell legalább kettőt
az alábbi három követelmény közül:
1. CRI-ként teljesítenie kell legalább 10 órányi repülésoktatást. Amennyiben a kérelmező egy hajtóműves és több
hajtóműves repülőgépekre is rendelkezik CRI jogosultságokkal, akkor a repülésoktatással töltött órákat egyenlő
arányban kell megosztani az egy hajtóműves és több hajtóműves repülőgépek között;
2. teljesítenie kell CRI-ként egy ismeretfrissítő képzést valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál;
3. meg kell felelnie egy az FCL.935 pont szerinti kompetenciafelmérésen, szükség szerint egy hajtóműves vagy
több hajtóműves repülőgépen.
b) A CRI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie az a) 3.
pont szerinti követelménynek.
c) Megújítás
Ha a CRI tanúsítás érvényessége lejárt, akkor annak megújításához a kérelmezőnek a megújítási kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
1. teljesítenie kell CRI-ként egy ismeretfrissítő képzést valamely ATO-nál vagy az illetékes hatóságnál;
2. meg kell felelnie az FCL.935 pontban előírt kompetenciafelmérésen.”;
40. az FCL.915.IRI b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. a több hajtóműves helikopterekre IR(H) tanúsítást kérelmezőként megfelel az FCL.905.FI h) 3. ii. pontja szerinti
követelményeknek;”
41. az FCL.930.IRI a) 3. ii. pont helyébe a következő szöveg lép:
„ii. az IRI(H) esetében: legalább 10 órányi repülésoktatást helikopteren vagy FFS, FTD 2/3 vagy FNPT II/III
szimulátoron. Az FI(H) tanúsítással rendelkezők esetében ez az óraszám legalább 5 órányi repülésoktatásra
csökken;”
42. az FCL.905.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.905.SFI – Jogosultságok és feltételek
a) Az SFI jogosultságai az adott légijármű-kategórián belül földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra
terjednek ki:
1. műszerjogosítás (IR) meghosszabbítása és megújítása céljából, feltéve, hogy rendelkezik vagy rendelkezett IR-rel
az adott légijármű-kategóriában;
2. műszerjogosítás (IR) kiadása céljából, feltéve, hogy rendelkezik vagy rendelkezett IR-rel az adott légijárműkategóriában, valamint elvégezte a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanfolyamot;
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b) Az SFI jogosultságai az egypilótás repülőgépek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra
terjednek ki:
1. az egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása, meghosszabbítása és
megújítása céljából, ha a kérelmező az egypilótás üzemeltetés jogosultságainak megszerzésére törekszik.
Az SFI egypilótás repülőgépekre vonatkozó jogosultságai kiterjeszthetők a többpilótás üzemeltetésben
működtetett egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépekre szóló típusjogosítások repülésoktatására,
feltéve, hogy az SFI megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:
i. rendelkezik, illetve rendelkezett többpilótás repülőgépekre vonatkozó TRI tanúsítással;
ii. rendelkezik legalább 500 órányi repülési tapasztalattal többpilótás üzemeltetésben működtetett
repülőgépen, és az FCL.930.MCCI pont szerint elvégzett egy MCCI tanfolyamot;
2. az MCC és az MPL tanfolyam alapfázisának oktatására, feltéve, hogy a SFI(SPA) jogosultságait az 1. pontnak
megfelelően kiterjesztették többpilótás üzemeltetésre.
c) Az SFI jogosultságai a többpilótás repülőgépek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra
terjednek ki:
1. többpilótás repülőgépek típusjogosításainak, valamint – ha a kérelmező jogosítást kíván szerezni többpilótás
üzemeltetésre – egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek típusjogosításainak kiadása,
meghosszabbítása és megújítása céljából;
2. az MCC tanfolyam oktatása céljából;
3. az MPL tanfolyam kezdő, középhaladó és haladó szintjének oktatása céljából, feltéve, hogy az alapszintű fázisra
rendelkezik FI(A) vagy IRI(A) tanúsítással;
d) Az SFI jogosultságai helikopterek esetében a földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki:
1. a helikopter-típusjogosítások kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából;
2. MCC képzés oktatása céljából, ha az SFI rendelkezik oktatói jogosultságokkal többpilótás helikopterekre.”;
43. az FCL.910.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.910.SFI – Korlátozott jogosultságok
Az SFI jogosultságait arra a légijármű-kategóriát reprezentáló FTD 2/3-ra vagy FFS-re kell korlátozni, amelyben az SFI
tanfolyamra sor került.
A jogosultságok akkor terjeszthetők ki ugyanazon légijármű-osztály további típusait reprezentáló egyéb FSTD
berendezésekre, ha az engedélyes:
a) elvégezte a vonatkozó típusjogosítási tanfolyam szimulátoros feladatait;
b) teljesítette a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási programjának az FSTD
berendezésekkel kapcsolatos részeit;
c) egy teljeskörű típusjogosítási tanfolyamon végrehajtott legalább három órányi, az SFI feladataival kapcsolatos
repülésoktatást a megfelelő típuson az erre nézve képesítéssel rendelkező TRE vagy SFE vizsgáztató felügyelete
mellett és megelégedésére.
Az SFI jogosultságai akkor terjeszthetők ki az OSD-vel összhangban további változatokra, ha az SFI teljesítette a
műszaki képzés megfelelő típusokra vonatkozó részeit, valamint a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási
programjának az FSTD berendezésekkel kapcsolatos részeit;
44. az FCL.930.SFI a) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. a műszaki képzés megfelelő részeit és a vonatkozó TRI tanfolyam repülésoktatási programjának az FSTD
berendezésekkel kapcsolatos részeit.”;
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45. az FCL.940.SFI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940.SFI – Meghosszabbítás és megújítás
a) Meghosszabbítás
Az SFI tanúsítás meghosszabbításához az érvényesség idő lejárta előtt a kérelmezőnek teljesítenie kell legalább
kettőt az alábbi három követelmény közül:
1. teljesítenie kell legalább 50 órányi repülést oktatóként vagy vizsgáztatóként FSTD-n, és ebből legalább 15 órát
az SFI tanúsítás érvényességi határidejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban;
2. teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést SFI-ként valamely ATO-nál;
3. az FCL.935 pont követelményeivel összhangban meg kell felelnie a kompetenciafelmérés vonatkozó részein.
b) Ezen túlmenően a kérelmezőnek teljesítenie kell az adott légijármű-típusjogosítások kiadásához szükséges
készségellenőrzéseket egy azokat a típusokat reprezentáló FFS-en, amelyekre jogosultságai vonatkoznak.
c) A SFI tanúsítás legalább minden második meghosszabbítása alkalmával az engedélyesnek meg kell felelnie az a) 3.
pont szerinti követelménynek.
d) Amennyiben egy SFI ugyanabban a légijármű-kategóriában egynél több légijármű-típuson rendelkezik tanúsítással,
akkor a kompetenciafelmérésnek az érintett típusok egyikében történő végrehajtása meghosszabbítja az SFI
tanúsítást az ugyanazon a kategórián belül érintett többi típusra is, hacsak az OSD másként nem rendelkezik.
e) Megújítás
Az SFI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás iránti kérelmet közvetlenül megelőző 12 hónapban
meg kell felelnie az összes alábbi feltételnek:
1. teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést SFI-ként valamely ATO-nál;
2. meg kell felelnie egy kompetenciafelmérésen az FCL.935 pont követelményeivel összhangban;
3. teljesítenie kell az adott légijármű-típusjogosítások kiadásához szükséges jártassági vizsgát egy azokat a
típusokat reprezentáló FSTD-n, amelyekre jogosultságait meg szándékozik hosszabbítani.
46. az FCL.910.STI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.910.STI – Korlátozott jogosultságok
Az STI jogosultságait korlátozni kell arra az FSTD berendezésre, amelyben az STI tanfolyamra sor került.
A jogosultságok akkor terjeszthetők ki további légijárműtípusokat reprezentáló egyéb FSTD berendezésekre, ha az
engedélyes a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban:
a) elvégezte a CRI vagy TRI tanfolyam FSDT berendezéssel kapcsolatos részeit azon a légijárműosztályon vagy
-típuson, amelyre az oktatási jogosítást kéri;
b) sikeresen teljesítette – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy -típusra
vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részeit olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást végezni
szándékozik.
A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati engedély
kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia;
c) CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyamon legalább 3 óra repülésoktatást teljesített egy ATO által e
célból kijelölt FI, CRI(A), IRI vagy TRI oktató felügyelete alatt, melyből legalább 1 órányi repülésoktatást a
megfelelő légijármű-kategóriában FIE felügyelete mellett végzett.”;
47. az FCL.915.STI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.915.STI – Előfeltételek
a) Az STI tanúsítás kérelmezőjére vonatkozó feltételek:
1. rendelkezik vagy a kérvény benyújtását megelőző 3 évben rendelkezett olyan pilóta-szakszolgálati engedéllyel
és oktatói jogosultságokkal, amelyek megfelelnek azoknak a tanfolyamoknak, amelyeken oktatni kíván;
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2. a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban egy FSTD-n teljesítette az adott osztály- vagy
típusjogosításhoz szükséges készségellenőrzést.
Az STI(A) tanúsítás azon kérelmezőjének, aki csak BITD-n kíván oktatni, csak a PPL(A) szakszolgálati engedély
kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell elvégeznie;
b) az a) pontban meghatározott követelmények mellett az STI(H) tanúsítás kérelmezőjének a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesítenie kell legalább 1 óra repülési időt megfigyelőként az adott típusú
helikopter pilótafülkéjében.”;
48. az FCL.940.STI pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.940.STI – Az STI tanúsítás meghosszabbítása és megújítása
a) Meghosszabbítás
Az STI tanúsítás meghosszabbításához a kérelmezőnek az STI tanúsítás lejártát közvetlenül megelőző 12
hónapban meg kell felelnie összes alábbi feltételnek:
1. végrehajtott legalább 3 órányi repülésoktatást egy teljes CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyam
részeként FSTD berendezésen;
2. sikeresen teljesítette – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy -típusra
vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részét olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást végzi.
A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) oktató készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati
engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia.
b) Megújítás
Az STI tanúsítás megújításához a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését közvetlenül megelőző 12 hónapban:
1. teljesítenie kell egy oktatói ismeretfrissítő képzést STI-ként valamely ATO-nál;
2. sikeresen teljesítenie kell – e melléklet 9. függelékével összhangban – a megfelelő légijárműosztályra vagy
-típusra vonatkozó készségellenőrzés vonatkozó részét olyan FSTD berendezésen, amelyen a repülésoktatást
végzi.
A csak BITD berendezésen oktatást végző STI(A) oktató készségellenőrzésének csak a PPL(A) szakszolgálati
engedély kiadásához szükséges jártassági vizsgának megfelelő feladatokat kell tartalmaznia;
3. egy teljes CPL, IR, PPL vagy osztály- és típusjogosítási tanfolyamon legalább 3 óra repülésoktatást kell
teljesítenie a megfelelő légijármű-kategóriában egy ATO által e célból kijelölt FI, CRI, IRI vagy TRI oktató
felügyelete alatt, melyből legalább 1 órányi repülésoktatást repülésoktatás-vizsgáztató (FIE) felügyelete mellett
kell végeznie.”;
49. az FCL.1000 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1000 – Vizsgáztatói tanúsítások
a) Általános rendelkezések.
A vizsgáztatói tanúsítás engedélyesének:
1. hacsak e melléklet másként nem rendelkezik, rendelkeznie kell azzal egyenértékű szakszolgálati engedéllyel,
jogosítással vagy tanúsítással, amelyre nézve jogosult jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetencia
felmérés lefolytatására, valamint jogosultnak kell lennie azok oktatására;
2. képesítéssel kell rendelkeznie a parancsnokpilóta feladatkörének ellátására a légi járművön, ha a jártassági
vizsgát, a készségellenőrzést vagy a kompetenciafelmérést légi járművön végzi.
b) Különleges feltételek.
1. Az illetékes hatóság kiadhat egy különleges tanúsítást, amely feljogosítja az oktatót jártassági vizsgák, készségel
lenőrzések és kompetenciafelmérések lefolytatására abban az esetben, ha az alábbi okok valamelyike miatt nem
biztosítható az ezen alrész követelményeinek való megfelelés:
i. új légi jármű tagállamokba vagy valamely üzemben tartó flottájába való bevezetése esetén;
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ii. e mellékletben meghatározott új tanfolyamok bevezetése esetén.
Az ilyen tanúsítást korlátozni kell az új légijármű-típus vagy tanfolyam bevezetéséhez szükséges jártassági
vizsgákra, készségellenőrzésekre és kompetenciafelmérésekre, az érvényessége pedig egyetlen esetben sem
haladhatja meg az 1 évet.
2. A b) 1. pont szerint kiadott tanúsítás engedélyesének, aki vizsgáztatói tanúsítás iránti kérelmet kíván benyújtani,
meg kell felelnie az adott vizsgáztatóitanúsítás-kategóriára meghatározott előfeltételekre, valamint a tanúsítás
meghosszabbítására vonatkozó követelményeknek.
3. Amennyiben nem áll rendelkezésre képesítéssel rendelkező vizsgáztató, az illetékes hatóságok eseti alapon
engedélyezhetik az a) pontban meghatározott oktatói tanúsításra, illetve típus- vagy osztályjogosításra
vonatkozó követelményeknek meg nem felelő felügyelők vagy vizsgáztatók számára, hogy jártassági vizsgákat,
készségellenőrzéseket és kompetenciafelméréseket végezzenek.
c) A tagállamok területén kívül végzett vizsgáztatás:
1. Az a) ponttól eltérve, az olyan területeken végzett jártassági vizsgák és készségellenőrzések esetében, amelyek a
Chicagói Egyezmény értelmében nem tartoznak a tagállamok illetékességi körébe, az illetékes hatóság a
Chicagói Egyezmény 1. mellékletének megfelelő pilóta-szakszolgálati engedéllyel rendelkező kérelmezőnek
vizsgáztatói tanúsítást ad ki, feltéve, hogy a kérelmező:
i.

rendelkezik legalább azzal egyenértékű szakszolgálati engedéllyel, jogosítással vagy tanúsítással, amelyre
nézve engedélyt kap jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés lefolytatására, de
mindenképpen legalább CPL szakszolgálati engedéllyel;

ii. képesítéssel rendelkezik a parancsnokpilóta feladatkörének ellátására a légi járművön, ha a jártassági vizsgát
vagy a készségellenőrzést légi járművön végzi;
iii. megfelel az ebben az alrészben az érintett vizsgáztatói tanúsítás kiadása tekintetében meghatározott
követelményeknek; és
iv. bizonyítja az illetékes hatóságnak az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely
képessé teszi a vizsgáztatói jogosultságoknak az e melléklettel összhangban történő gyakorlására.
2. Az 1. pontban említett tanúsítás jártassági vizsgák és készségellenőrzések lefolytatására korlátozódik:
i. azokon a területeken kívül, amelyek a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe
tartoznak; és
ii. olyan pilóták számára, akik a vizsga/ellenőrzés nyelvét megfelelő szinten ismerik.”;
50. az FCL.1005 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1005 – A jogosultságok korlátozása egyéni érdekek esetében
A vizsgáztató nem folytathat le:
a) szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás kiadásához szükséges jártassági vizsgákat vagy kompetenciafel
méréseket olyan személy számára, akinek a jártassági vizsga vagy kompetenciafelmérés tárgyát képező
szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítás megszerzéséhez előírt repülésoktatás több mint 25 %-át maga
biztosította; és
b) jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést bármely olyan esetben, amikor úgy ítéli, hogy
objektivitását valami befolyásolja.”;
51. az FCL.1025 pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1025 – Vizsgáztatói tanúsítások érvényessége, meghosszabbítása és megújítása
a) Érvényesség
A vizsgáztatói tanúsítás érvényességi ideje 3 év.
b) Meghosszabbítás
A vizsgáztatói tanúsítás meghosszabbításához az engedélyesnek teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:
1. a tanúsítás érvényességi idejének lejárta előtt lefolytatott legalább hat jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy
kompetenciafelmérést;
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2. a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban teljesített egy olyan vizsgáztatói
ismeretfrissítő tanfolyamot, amelyet vagy az illetékes hatóság szervezett, vagy egy ATO szervezett, de az
illetékes hatóság jóváhagyott. A vitorlázó repülőgépekre és ballonokra tanúsítással rendelkező vizsgáztatók
esetében elfogadható a tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban elvégzett,
DTO által szervezett, és az illetékes hatóság által jóváhagyott vizsgáztatói ismeretfrissítő tanfolyam is;
3. az 1. pont szerint lefolytatott jártassági vizsgák, a készségellenőrzések vagy kompetenciafelmérések egyikére a
vizsgáztatói tanúsítás érvényességi idejének lejártát közvetlenül megelőző 12 hónapban került sor, és:
i. azt az illetékes hatóság felügyelője vagy egy, a vizsgáztatói tanúsításért felelős illetékes hatóság által külön
erre a feladatra kijelölt rutinos vizsgáztató értékelte; vagy
ii. az megfelelt az FCL.1020 pont követelményeinek.
Ha a meghosszabbítást kérelmező egynél több vizsgáztatói kategória tekintetében rendelkezik jogosultságokkal,
akkor az oktatói jogosultságok mindegyike meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező az érintett vizsgázta
tóitanúsítás-kategóriák egyikére nézve megfelel a b) 1. és 2. pont, valamint az FCL.1020 pont szerinti
követelményeknek, valamint az illetékes hatóság ezzel egyetért.
c) Megújítás
Ha a tanúsítás lejárt, a jogosultság gyakorlásának folytatása előtt a kérelmezőnek a megújítás kérelmezését
közvetlenül megelőző 12 hónapban meg kell felelnie a b) 2. pont, valamint az FCL.1020 pont szerinti
követelményeknek.
d) A vizsgáztatói tanúsítást csak akkor lehet meghosszabbítani vagy megújítani, ha a kérelmező bizonyítja az
FCL.1010 és FCL.1030 pont követelményeinek való folyamatos megfelelését.”;
52. az FCL.1005.TRE. pont a következőképpen módosul:
a) az a) 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
„5. kompetenciafelméréseket a TRI vagy SFI tanúsítások kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához a
megfelelő légijármű-kategóriában, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik típusjogosítás-vizsgáztatóként
(TRE), és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális
képzést.”;
b) a b) 4. pont helyébe a következő szöveg lép:
„4. kompetenciafelméréseket a TRI(H) vagy SFI(H) tanúsítások kiadásához, meghosszabbításához vagy
megújításához, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik típusjogosítás-vizsgáztatóként (TRE), és az
FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;
53. az FCL.1005.CRE b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) készségellenőrzéseket:
1. osztály- és típusjogosítások meghosszabbításához és megújításához;
2. IR meghosszabbításához, feltéve, hogy teljesített legalább 1 500 órányi repülést repülőgépen pilótaként, és
legalább 450 óra IFR szerinti repülési idővel rendelkezik;
3. IR megújításához, feltéve, hogy megfelel az FCL.1010.IRE a) pont követelményeinek; és
4. EIR meghosszabbításához és megújításához, feltéve, hogy teljesített legalább 1 500 órányi repülést
repülőgépen pilótaként, és megfelel az FCL.1010.IRE a) 2. pont követelményeinek.”;
54. az FCL.1010.CRE b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) rendelkezik oktatói jogosultságot biztosító CRI vagy FI tanúsítással a megfelelő osztály vagy típus tekintetében;”
55. az FCL.1010.IRE pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1010.IRE – Előfeltételek
a) IRE(A)
A repülőgépre vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(A) tekintetében oktatási jogosultságot
biztosító IRI(A) vagy FI(A) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell:
1. 2 000 óra repülőgép-pilótaként teljesített repülési idővel; és
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2. 450 óra IFR szerinti repülési idővel, melyből 250 órát oktatóként teljesített.
b) IRE(H)
A helikopterre vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(H) tekintetében oktatási jogosultságot
biztosító IRI(H) vagy FI(H) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell a következőkkel:
1. 2 000 óra helikopterpilótaként teljesített repülési idővel; és
2. 300 óra műszeres repülési idővel helikopteren, melyből 200 órát oktatóként teljesített.
c) IRE(As)
A léghajóra vonatkozó IRE tanúsítás kérelmezőjének rendelkeznie kell IR(As) tekintetében oktatási jogosultságot
biztosító IRI(As) vagy FI(As) tanúsítással, valamint rendelkeznie kell:
1. 500 óra léghajópilótaként repülési idővel; és
2. 100 óra műszeres repülési idővel léghajón, melyből 50 órát oktatóként teljesített.”;
56. az FCL.1005.SFE pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1005.SFE – Jogosultságok és feltételek
a) Repülőgépekre (SFE(A)) és helyből felszálló repülőgép (SFE(PL)) vonatkozó SFE tanúsítás
A repülőgépre vagy helyből felszálló repülőgépre vonatkozó SFE tanúsítás feljogosítja az engedélyest, hogy FFS
berendezésen, vagy az 5. pont szerinti kompetenciafelmérés céljából a vonatkozó FSTD berendezésen lefolytassa a
következőket:
1. jártassági vizsgákat és készségellenőrzéseket típusjogosítás kiadásához, meghosszabbításához vagy
megújításához az esetnek megfelelően repülőgépre vagy helyből felszálló repülőgépre;
2. készségellenőrzéseket IR meghosszabbításához vagy megújításához, ha azokhoz típusjogosítás
meghosszabbítása vagy megújítása társul, feltéve, hogy az elmúlt évben megfelelt az adott légijármű-típusra
vonatkozó készségellenőrzésen, beleértve a műszerjogosítást;
3. jártassági vizsgákat az ATPL(A) kiadásához;
4. jártassági vizsgákat MPL kiadásához, feltéve, hogy megfelelt az FCL.925 pontban meghatározott
követelményeknek; és
5. kompetenciafelméréseket a SFI tanúsítás kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához a megfelelő
légijármű-kategóriában, feltéve, hogy legalább 3 éve tevékenykedik repülőgépszimulátor-vizsgáztatóként (SFE
(A)) és az FCL.1015 b) pontnak megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;
b) Helikopterre vonatkozó SFE tanúsítás (SFE(H))
Az SFE(H) tanúsítás feljogosultja az engedélyest, hogy FFS berendezésen, vagy az 4. pont szerinti kompetencia
felmérés céljából a vonatkozó FSTD berendezésen lefolytassa a következőket:
1. jártassági vizsgákat és készségellenőrzéseket típusjogosítások kiadásához, meghosszabbításához vagy
megújításához;
2. készségellenőrzéseket IR meghosszabbításához és megújításához, ha az ellenőrzésekhez típusjogosítás
meghosszabbítása vagy megújítása társul, feltéve, hogy az SFE a készségellenőrzést megelőző évben megfelelt
az adott légijármű-típusra vonatkozó készségellenőrzésen, beleértve a műszerjogosítást;
3. jártassági vizsgákat az ATPL(H) kiadásához; és
4. kompetenciafelméréseket a SFI(H) tanúsítás kiadásához, meghosszabbításához vagy megújításához, feltéve,
hogy legalább 3 éve tevékenykedik helikopterszimulátor-vizsgáztatóként (SFE(H)) és az FCL.1015 b) pontnak
megfelelően elvégezte a kompetenciafelmérésre vonatkozó speciális képzést.”;
57. az FCL.1010.SFE pont helyébe a következő szöveg lép:
„FCL.1010.SFE – Előfeltételek
a) SFE(A)
Az SFE(A) tanúsítás kérelmezőjének teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:
1. a többpilótás repülőgépek esetében:
i.

rendelkezik vagy rendelkezett ATPL(A) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a megfelelő típusú
repülőgép tekintetében;
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ii. rendelkezik SFI(A) tanúsítással a megfelelő repülőgéptípus tekintetében; és
iii. rendelkezik legalább 1 500 óra többpilótás repülőgépen pilótaként teljesített repülési idővel;
2. egypilótás, nagy teljesítményű, komplex repülőgépek esetében:
i.

rendelkezik vagy rendelkezett CPL(A) vagy ATPL(A) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a
megfelelő típusú repülőgép tekintetében;

ii. rendelkezik SFI(A) tanúsítással a megfelelő típusú vagy osztályú repülőgép tekintetében;
iii. rendelkezik legalább 500 óra egypilótás repülőgépen pilótaként teljesített repülési idővel;
3. SFE tanúsítás első kiadása esetén a megfelelő típuson teljesített legalább 50 órányi TRI(A)-ként vagy SFI(A)-ként
végzett repülésoktatást.
b) SFE(H)
Az SFE(H) tanúsítás kérelmezőjének teljesítenie kell az összes alábbi feltételt:
1. rendelkezik vagy rendelkezett ATPL(H) szakszolgálati engedéllyel, valamint típusjogosítással a megfelelő típusú
helikopter tekintetében;
2. rendelkezik SFI(H) tanúsítással a megfelelő helikoptertípus tekintetében;
3. rendelkezik legalább 1 000 óra többpilótás helikopteren pilótaként teljesített repülési idővel;
4. SFE tanúsítás első kiadása esetén a megfelelő típuson teljesített legalább 50 órányi TRI(H)-ként vagy SFI(H)-ként
végzett repülésoktatást.
58. az 1. függelék 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„1.1. LAPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában LAPL szakszolgálati
engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek teljes egészében beszámítandók az FCL.120
pontban meghatározott általános tárgyak teljesítésébe. A „navigáció” tárgy azonban csak akkor számítható be
az említett módon, ha egy LAPL(A) engedélyes LAPL(H) szakszolgálati engedély kiállítását kérelmezi, vagy egy
LAPL(H) engedélyes LAPL(A) szakszolgálati engedély kiadását kérelmezi.
1.2. LAPL(A), LAPL(H) vagy PPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában PPL, CPL
vagy ATPL szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek beszámítandók az
FCL.215 a) 1. pontban meghatározott általános tárgyak tekintetében.”;
59. az 1. függelék a következő új 1.2a. ponttal egészül ki:
„1.2a. LAPL(B), LAPAL(S), BPL vagy SPL szakszolgálati engedély kiadása céljából, egy másik légijármű-kategóriában
szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy esetében az elméleti ismeretek teljes egészében beszámítandók
az FCL.215 b) 1. pontban meghatározott általános tárgyak teljesítésébe.”;
60. a 3. függelék A. részében a 9. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) 70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként
teljesített idő. A növendék parancsnokpilótaként teljesített műszeres repülési időből legfeljebb 20 óra számítandó
be a parancsnokpilótaként teljesített repülési időbe.”;
61. a 3. függelék C. részében a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) 70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként
teljesített idő. A növendék parancsnokpilótaként teljesített műszeres repülési időből legfeljebb 20 óra számítandó
be a parancsnokpilótaként teljesített repülési időbe;”;
62. a 3. függelék D. részében a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) 70 óra parancsnokpilótaként teljesített repülési időt, amelyből 55 óra lehet növendék parancsnokpilótaként
teljesített idő.”;
63. a 3. függelék E. részében a 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) rendelkeznie kell 150 óra repülési idővel;
A 150 óra repülőgépen teljesített repülési időbe – a parancsnokpilótaként repülőgépen teljesítendő 50 óra repülési
idő kivételével – az alábbi esetekben beszámíthatóak a más kategóriájú légi járművek parancsnokpilótájaként
teljesített órák:
1. 20 óra helikopteren teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(H) szakszolgálati engedéllyel;
2. 50 óra helikopteren teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(H) szakszolgálati engedéllyel;
3. 10 óra TMG-n vagy vitorlázó repülőgépen teljesített idő;
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4. 20 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(As) szakszolgálati engedéllyel;
5. 50 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(As) szakszolgálati engedéllyel;
64. a 3. függelék K. részében a 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) teljesített 155 óra repülési időt helikopterpilótaként, ebből 50 órát parancsnokpilótaként, ebből pedig 10 órányi
útvonalrepülést.
A 155 óra helikopteren teljesített repülési időbe – a parancsnokpilótaként helikopteren teljesítendő 50 óra repülési
idő kivételével – az alábbi esetekben beszámíthatóak a más kategóriájú légi járművek parancsnokpilótájaként
teljesített órák:
1. 20 óra repülőgépen teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(A) szakszolgálati engedéllyel;
2. 50 óra repülőgépen teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(A) szakszolgálati engedéllyel;
3. 10 óra TMG-n vagy vitorlázó repülőgépen teljesített idő;
4. 20 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik PPL(As) szakszolgálati engedéllyel;
5. 50 óra léghajón teljesített idő, ha a kérelmező rendelkezik CPL(As) szakszolgálati engedéllyel;”;
65. A 7. függelékben a „repülőgép” kategóriára vonatkozó, „A VIZSGA TARTALMA” c. táblázat helyébe a következő
táblázat lép:
Repülőgépek

1. SZAKASZ – REPÜLÉS ELŐTTI MŰVELETEK ÉS INDULÁS
Az ellenőrzőlista, a repülőszaktudás, a jégtelenítési és jegesedésgátló eljárások stb. alkalmazása minden szakaszra
vonatkozik.
a

A repülési kézikönyv (vagy annak megfelelő dokumentum) használata különösen a légi jármű
teljesítményének, tömegének és súlypontjának meghatározásához

b

A légiforgalmi irányító szolgálatok dokumentumainak és a meteorológiai adatoknak a használata

c

ATC repülési terv, IFR repülési terv/repülési napló elkészítése

d

Az indulási, érkezési és megközelítési eljárásokhoz szükséges navigációs segédeszközök meghatározása

e

Repülés előtti ellenőrzés

f

Időjárási minimumok

g

Gurulás

h

Indulás teljesítményalapú navigációval (adott esetben):
– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer
kijelzőjének és az indulási térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

i

Felszállás előtti eligazítás, felszállás

j (°)

Áttérés műszeres repülésre

k (°)

Műszeres indulási eljárások, ezen belül indulás teljesítményalapú navigációval, valamint a magasságmérő
beállítása

l (°)

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉG (°)
a

A repülőgép vezetése kizárólag műszerek igénybevételével, beleértve a vízszintes repülést különböző
sebességeken és a trimmelési technika használatát

b

Emelkedő és süllyedő fordulók, folyamatos egykanalas fordulókkal

c

Szokatlan térbeli helyzet megszüntetése, beleértve a hosszan tartó 45° bedöntésű fordulókat és meredek
süllyedő fordulókat

d (*)

Átesés közeli helyzetből való visszatérés vízszintes repülésben, emelkedő/süllyedő fordulókban és leszállási
konfigurációban

e

Részlegesen letakart műszerfal: stabilizált emelkedés vagy süllyedés, egykanalas fordulók megadott irányba,
szokatlan térbeli helyzet megszüntetése

HU

L 268/48

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.10.22.

3. SZAKASZ – REPÜLÉS KÖZBENI IFR ELJÁRÁSOK (°)
a

Útvonaltartás, beleértve például az NDB vagy VOR jelek alapján vagy útpontok között történő útvonaltartást

b

A navigációs rendszer és a rádiónavigációs eszközök használata

c

Vízszintes repülés, az irány, a magasság és a repülési sebesség tartása, teljesítménybeállítás, trimmelési
technika

d

A magasságmérő beállítása

e

Az ETA-k kiszámítása és felülvizsgálata (várakozás útvonalrepülés közben, ha szükséges)

f

A repülés folyamatának követése, fedélzeti napló, üzemanyag-felhasználás, rendszerek működtetése

g

Jegesedés elleni eljárások, ha szükséges, szimulálva

h

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

3a. SZAKASZ – ÉRKEZÉSI ELJÁRÁSOK
a

Navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése, valamint adott esetben a berendezések azonosítása

b

Érkezési eljárások, magasságmérő-ellenőrzések

c

A tengerszint feletti magasságra és a sebességre vonatkozó korlátozások (adott esetben)

d

Érkezés teljesítményalapú navigációval (adott esetben):
– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer
kijelzőjének és az érkezési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

4. SZAKASZ (°) – HÁROMDIMENZIÓS MŰVELETEK (+)
a

A navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése
A függőleges pályaszög ellenőrzése
Az RNP APCH esetében:
– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer
kijelzőjének és a megközelítési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

b

A megközelítéssel és leszállással kapcsolatos eligazítás, beleértve a süllyedéssel, megközelítéssel, leszállással
kapcsolatos ellenőrzéseket, beleértve a létesítmények azonosítását

c (+)

Várakozási eljárás

d

A közzétett megközelítési eljárás végrehajtása

e

A megközelítés időbeosztása

f

Magasság-, sebesség-, iránytartás (stabilizált megközelítés)

g (+)

Átstartolás végrehajtása

h (+)

Megszakított megközelítési eljárás/leszállás

i

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

5. SZAKASZ (°) – KÉTDIMENZIÓS MŰVELETEK (++)
a

A navigációs segédeszközök beállítása és ellenőrzése
Az RNP APCH esetében:
– Annak ellenőrzése, hogy a helyes eljárás van-e betöltve a navigációs rendszerbe; és – A navigációs rendszer
kijelzőjének és a megközelítési térképeknek az összehasonlító ellenőrzése.

b

A megközelítéssel és leszállással kapcsolatos eligazítás, beleértve a süllyedéssel, megközelítéssel, leszállással
kapcsolatos ellenőrzéseket, beleértve a létesítmények azonosítását

c (+)

Várakozási eljárás

d

A közzétett megközelítési eljárás végrehajtása

e

A megközelítés időbeosztása
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A megközelítésmegszakítási ponttól (MAPT) mért magasság/távolság ellenőrzése, sebesség-, iránytartás
(stabilizált megközelítés), ereszkedési pontok (Step Down Fixes, SDF) (adott esetben)

g (+)

Átstartolás végrehajtása

h()

Megszakított megközelítési eljárás/leszállás

i

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

+

6. SZAKASZ – REPÜLÉS EGY ÜZEMKÉPTELEN HAJTÓMŰVEL (csak több hajtóműves repülőgépek esetében) (°)
a

Szimulált hajtómű-meghibásodás felszállás után vagy átstartolás közben

b

Megközelítés, átstartolásos és eljárás szerinti megszakított megközelítés egy üzemképtelen hajtóművel

c

Megközelítés és leszállás egy üzemképtelen hajtóművel

d

ATC összeköttetés – utasítások betartása, R/T eljárások

(°) Kizárólag a műszereket használva kell végrehajtani.
(*) Végrehajtható FFS, FTD 2/3 vagy FNPT II berendezésen.
(+) Végrehajtható a 4. vagy az 5. szakaszban.
(++) A PBN-jogosultságok megszerzéséhez vagy meghosszabbításához a 4. vagy az 5. szakaszban az egyik megközelítésnek RNP APCH
szerinti megközelítésnek kell lennie. Abban az esetben, ha RNP APCH szerinti művelet nem kivitelezhető, a megközelítést
megfelelően felszerelt FSTD berendezésen kell végrehajtani.”;

66. a 8. függelék helyébe a következő szöveg lép:
„8. FÜGGELÉK
Az osztály- vagy típusjogosításra irányuló készségellenőrzés műszerjogosítási (IR) részének beszámítása
A. Repülőgépek
A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az engedélyes (az esettől függően) egypilótás, egy hajtóműves vagy
egypilótás, több hajtóműves repülőgépekre vonatkozó műszerjogosítását (IR) hosszabbítja vagy újítja meg.
Ha a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés műszerjo
gosításra is kiterjed, és az engedélyes rendelkezik érvé
nyes:

Beszámítható a következőkre vonatkozó készségelle
nőrzés IR részébe:

MPA típusjogosítással;
Nagy teljesítményű, komplex repülőgép-típusjogosítás
sal

SE osztályjogosítás (*) ; és
SE típusjogosítás (*) ; és
SP ME osztály- vagy típusjogosítás a nagy teljesítményű,
komplex repülőgép-típusjogosítás kivételével; csak a 9.
függelék B.5. pontjának 3B. szakaszában szereplő kész
ségellenőrzések esetében számítható be

SP ME repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosí
tással, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek tí
pusjogosításainak kivételével, egypilótás üzemeltetésre

SE osztályjogosítás; és
SE típusjogosítás; és
SP ME osztály- vagy típusjogosítás, a nagy teljesítményű,
komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével

SP ME repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosí
tással, a nagy teljesítményű, komplex repülőgépek tí
pusjogosításainak kivételével, többpilótás üzemeltetésre
korlátozva

SE osztályjogosítás (*) ; és
SE típusjogosítás (*) ; és
SP ME osztály- vagy típusjogosítás, a nagy teljesítményű,
komplex repülőgépek típusjogosításainak kivételével (*)

SP SE repülőgépekre szóló osztály- vagy típusjogosítás
sal

SE osztályjogosítás; és
SE típusjogosítás

(*) Feltéve, hogy a megelőző 12 hónapban a kérelmező legalább három IFR-indulást és -megközelítést végrehajtott PBNjogosultságait gyakorolva – köztük legalább egy RNP APCH szerinti megközelítést – egypilótás (SP) osztályú vagy típusú
repülőgépen egypilótás üzemeltetésben, illetve több hajtóműves, nem nagy teljesítményű, egyszerű konstrukciójú
repülőgépek esetében a kérelmező sikeresen teljesítette a jártassági vizsga 6. szakaszát egypilótás, nem nagy teljesítményű,
egyszerű konstrukciójú repülőgépen kizárólag műszerek igénybevételével történő repüléssel, egypilótás üzemeltetésben.
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B. Helikopter
A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az engedélyes (az esettől függően) egy hajtóműves vagy egypilótás, több
hajtóműves helikopterekre vonatkozó műszerjogosítását (IR) hosszabbítja meg.
Ha a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés műszerjo
gosításra is kiterjed,
és az engedélyes rendelkezik érvényes:

Beszámítható a következőkre vonatkozó
készségellenőrzés IR részébe:

Többpilótás helikopterre (MPH) vonatkozó típusjogosí
tással

SE típusjogosítás (*) ; és
SP ME típusjogosítás*

SP ME típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

SE típusjogosítás (*) ; és
SP ME típusjogosítás*

SP ME típusjogosítással, többpilótás üzemeltetésre

SE típusjogosítás (*) ; és
SP ME típusjogosítás*

SP SE típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

SP SE típusjogosítással, egypilótás üzemeltetésre

(*) *Feltéve, hogy az engedélyes a megelőző 12 hónapban legalább három IFR-indulást és -megközelítést végrehajtott PBNjogosultságait gyakorolva – köztük egy RNP APCH szerinti megközelítést (amely lehet PinS (Point in Space = térbeli pont)
megközelítés) – egypilótás (SP) típusjogosítású helikopteren egypilótás üzemeltetésben.”;

1–6.
szakasz
1–6.
szakasz

n.a.
n.a.

FCL.740

Meghosszabbí
tás
Egypilótás,
komplex

Megújítás
Egypilótás,
komplex

Vizsgáztatás/
ellenőrzés

1–6.
szakasz

1–6.
szakasz

„7.2.2.

Képzés

magas orrmeredekség megszüntetése különböző oldalszögeknél; és

alacsony orrmeredekség megszüntetése különböző oldalszögeknél.

–

Vizsgáztatás/
ellenőrzés

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.6., 4.5., 4.6.,
5.2., valamint
adott esetben
a 3B. szakasz
szerinti meg
közelítések
egyike

Képzés,
vizsgáztatás,
ellenőrzés (SE
repülőgépek)

n.a.

n.a.

1.6., 6. sza
kasz, valamint
adott esetben
a 3B. szakasz
szerinti meg
közelítések
egyike

Képzés,
vizsgáztatás,
ellenőrzés (ME
repülőgépek)

MP SP (első kiállítás)

4.

X
Repülőgép nem használható erre a
feladatra”

n.a.

n.a.

MCC
1–6.
CRM
szakasz
Emberi ténye
zők
TEM
7. szakasz

A kontrollálatlan repülési helyzetek megszüntetését célzó alábbi P
gyakorlatok:

–

3.
SP MP (első kiállítás)

b) Az 5. l) pontot követő táblázatban a 7.2.2. gyakorlat sorának helyébe a következő szöveg lép:

FCL.740

n.a.

1–7. szakasz 1–6.
szakasz

Képzés

MP

2.

Képzés: FCL.740
Ellenőrzés:
a
meghosszabbítás
esetéhez hason
lóan

MPO:
1–7.
szakasz
(képzés)
1–6. szakasz (el
lenőrzés)
SPO:
1.6., 4.5., 4.6.,
5.2.,
valamint
adott esetben a
3B. szakasz sze
rinti megközelí
tések egyike

SE repülőgépek

Képzés: FCL.740
Ellenőrzés: a meg
hosszabbítás ese
téhez hasonlóan”

MPO:
1–7. szakasz (kép
zés)
1–6. szakasz (el
lenőrzés)
SPO:
1.6., 6. szakasz,
valamint
adott
esetben a 3B. sza
kasz szerinti meg
közelítések egyike

ME repülőgépek

SP + MP

5.

HU

1–6.
szakasz
1–6.
szakasz

szakasz
1–6.
szakasz

Vizsgáztatás/
ellenőrzés

1–6.
szakasz
1–7.
szakasz

Képzés

SP

„1.

Első kiállítás
Egypilótás,
komplex

Az üzemeltetés
típusa

a) az 5. k) pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

67. a 9. függelék B. szakasza a következőképpen módosul:
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Az 1178/2011/EU rendelet VI. melléklete (ARA rész) a következőképpen módosul:
68. Az ARA.GEN.220 pont a) 11. és a) 12. pontja helyébe új szöveg lép és az új a) 13. ponttal egészül ki:
„11. repülésbiztonsággal kapcsolatos információk és az azok nyomán hozott intézkedések;
12. az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikke szerinti rugalmassági előírások alkalmazása; és
13. az ORA.ATO.135 a) pont és a DTO.GEN.240 a) pontban meghatározott légi járművek értékelési és jóváhagyási
folyamata.”;
69. az ARA.GEN.360 pont a következő új ponttal egészül ki:
„ARA.GEN.360 – Az illetékes hatóság megváltozása
a) Amikor az I. melléklet (FCL rész) FCL.015 d) pontjában meghatározott módon egy engedélyes kérelmet nyújt be az
illetékes hatósága megváltoztatása céljából, akkor a kérelmet fogadó illetékes hatóság indokolatlan késedelem
nélkül felkéri az engedélyes illetékes hatóságát az alábbi dokumentumok indokolatlan késedelem nélküli átadására:
1. a szakszolgálati engedély ellenőrzésének eredményét;
2. az engedélyesnek az említett illetékes hatóság által az ARA.GEN.220 és ARA.MED.150 pontnak megfelelően
megőrzött egészségügyi dokumentációja másolatát. Az egészségügyi dokumentációt a IV. melléklet (MED rész)
MED.A.015 pontjának megfelelően kell átadni, és tartalmazniuk kell a kérelmező vonatkozó kórtörténetének
az egészségügyi értékelő által ellenőrzött és aláírt összefoglalóját.
b) A dokumentumokat átadó illetékes hatóság az ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 és ARA.MED.150 pontnak
megfelelően megőrzi az engedélyes eredeti szakszolgálati engedélyét és egészségügyi dokumentációját.
c) A dokumentumokat átvevő illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül újból kiállítja a szakszolgálati
engedélyt és az orvosi minősítést, feltéve, hogy megkapta és feldolgozza az a) pontban meghatározott valamennyi
dokumentumot. Az engedély és orvosi minősítés újbóli kiállítását követően a dokumentumokat átvevő illetékes
hatóság haladéktalanul felkéri az engedélyest, hogy adja át a dokumentumokat átadó illetékes hatóság által kiadott
szakszolgálati engedélyt és a kapcsolódó orvosi minősítést.
d) A dokumentumokat átvevő illetékes hatóság haladéktalanul értesíti a dokumentumokat átadó illetékes hatóságot,
amint újból kiállította a szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést az engedélyes számára, valamint az
engedélyes a c) pontnak megfelelően visszaadta a szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést. Ezen értesítés
beérkezéséig a dokumentumokat átadó illetékes hatóság továbbra is felelős az adott engedélyes részére eredetileg
kiállított szakszolgálati engedélyért és orvosi minősítésért.”
Az 1178/2011/EU rendelet VII. melléklete (ORA rész) a következőképpen módosul:
70. az ORA.ATO.135 a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) Az ATO-nak megfelelő számú és típusú oktató légi járművekből álló flottát vagy megfelelően felszerelt FSTD
berendezéseket kell alkalmaznia a megtartott tanfolyamok során. A légijárműflottának olyan légi járművekből
kell állnia, amelyek megfelelnek az (EU) 2018/1139 rendeletben meghatározott összes követelménynek. Az
(EU) 2018/1139 rendelet I. mellékletének a), b), c) vagy d) pontja alá tartozó légi járművek akkor használhatók
képzésre, ha teljesítik az összes alábbi feltételt:
1. egy értékelési eljárás során az illetékes hatóság megállapította, hogy az adott légi jármű biztonsági szintje
hasonló az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében megállapított alapvető követelmények által
meghatározott biztonsági szinthez;
2. az illetékes hatóság engedélyezte a légi jármű képzés céljából történő használatát az ATO-nál.”
Az 1178/2011/EU rendelet VIII. melléklete (DTO rész) a következőképpen módosul:
71. a DTO.GEN.240 a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) A bejelentett képzési szervezetnek megfelelő számú és típusú oktató légi járművekből álló flottát vagy megfelelően
FSTD berendezéseket kell alkalmaznia a megtartott tanfolyamok során. A légijárműflottának olyan légi
járművekből kell állnia, amelyek megfelelnek az (EU) 2018/1139 rendeletben meghatározott összes
követelménynek. Az (EU) 2018/1139 rendelet I. mellékletének a), b), c) vagy d) pontja alá tartozó légi járművek
akkor használhatók képzésre, ha teljesítik az összes alábbi feltételt:
1. egy értékelési eljárás során az illetékes hatóság megállapította, hogy az adott légi jármű biztonsági szintje
hasonló az (EU) 2018/1139 rendelet II. mellékletében megállapított alapvető követelmények által
meghatározott biztonsági szinthez;
2. az illetékes hatóság engedélyezte a légi jármű képzés céljából történő használatát a bejelentett képzési
szervezetnél.”
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HATÁROZATOK
A TANÁCS (EU) 2019/1748 határozata
(2019. október 7.)
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna
közötti társulási megállapodás által létrehozott állategészségügyi és növényegészségügyi
intézkedésekkel foglalkozó albizottságban az említett megállapodás 4. fejezete V. mellékletének
módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első
albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti
társulási megállapodás (1) (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett.

(2)

A társulási megállapodás 64. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy Ukrajnának közelítenie kell az állategészségügyi,
növényegészségügyi és állatjóléti jogszabályait az uniós jogszabályokhoz a társulási megállapodás 4. fejezetének V.
mellékletében foglaltak szerint.

(3)

Ukrajna vállalta, hogy egy átfogó stratégiát nyújt be, amely az állategészségügyi és növényegészségügyi
intézkedésekre és állatjólétre vonatkozó azon uniós jogszabályok jegyzékét (a továbbiakban: a jegyzék) foglalja
magában, amelyekhez belső jogszabályait közelíteni szándékozza. A jegyzék szolgál majd referenciaként a társulási
megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 4. fejezetének (Állategészségügyi és
növényegészségügyi intézkedések) végrehajtásához, és azt fel kell venni a társulási megállapodás 4. fejezetének V.
mellékletébe. Ennek megfelelően, a társulási megállapodás 74. cikke (2) bekezdésének c) albekezdésében foglaltak
alapján a társulási megállapodás 4. fejezetének V. mellékletét az állategészségügyi és növényegészségügyi
intézkedésekkel foglalkozó albizottság (a továbbiakban: az SPS-albizottság) határozatával módosítani kell.

(4)

Ukrajna 2016 júniusában benyújtotta a jegyzéket a Bizottsághoz. Az Unió a jegyzék alapján az (EU) 2017/1391
tanácsi határozattal (2) elfogadta a társulási megállapodás 4. fejezete V. mellékletének módosításával kapcsolatos
álláspontját. Ukrajna ezt követően bejelentette, hogy szükségesnek tartja a jegyzék további pontosítását és
módosítását az elfogadási határidőket illetően, valamint többek között a párhuzamos jogszabályokkal kapcsolatos
korrekciók megtétele és új jogi aktusok felvétele érdekében. Következésképpen az SPS-albizottságnak az (EU)
2017/1391 határozattal elfogadott uniós állásponton alapuló határozatát nem fogadták el.

(5)

Ukrajna 2018 októberében benyújtotta a Bizottsághoz a jegyzék felülvizsgált változatát. Az SPS-albizottságnak a
jegyzék említett felülvizsgált változata alapján el kell fogadnia egy, a társulási megállapodás 4. fejezetének V.
mellékletét módosító határozatot.

(6)

Helyénvaló meghatározni az SPS-albizottságban a társulási megállapodás 4. fejezete V. mellékletének módosításával
kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot.

(1) HL L 161., 2014.5.29., 3. o.
(2) A Tanács (EU) 2017/1391 határozata (2017. július 17.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és
tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás által létrehozott állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel
foglalkozó albizottságban a megállapodás V. mellékletének módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő
álláspontról (HL L 195., 2017.7.27., 13. o.).
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(7)

Ezért az SPS-albizottságban az Unió által képviselendő álláspontnak a társulási megállapodás 4. fejezete V. melléklete
módosítása támogatásának kell lennie, az SPS-albizottság határozattervezetének mellékletében foglaltak szerint.

(8)

Az (EU) 2017/1391 határozattal elfogadott jegyzék felülvizsgálatára tekintettel az említett határozatot hatályon kívül
kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1)
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti
társulási megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) által létrehozott állategészségügyi és növényegészségügyi
intézkedésekkel foglalkozó albizottságban (a továbbiakban: az SPS-albizottság) a társulási megállapodás 4. fejezete V.
melléketének módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont a társulási megállapodás 4. fejezete V.
melléklete módosításának támogatása az SPS-albizottság e határozathoz csatolt határozattervezetének mellékletében
foglaltak szerint.
(2)
Az SPS-albizottság határozattervezetének kisebb technikai módosításairól az SPS-albizottságban részt vevő uniós
képviselők újabb tanácsi határozat nélkül is megállapodhatnak.
2. cikk
Az (EU) 2017/1391 határozat hatályát veszti.
3. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 7-én.
a Tanács részéről
az elnök
A.-M. HENRIKSSON
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TERVEZET

AZ

EU–UKRAJNA KÖZÖTTI, AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZKEDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG ... HATÁROZATA
(…)
a társulási megállapodás 4. fejezete V. mellékletének módosításáról

AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti,
2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodásra és különösen annak 74. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti
társulási megállapodás (1) (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett.

(2)

A társulási megállapodás 64. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy Ukrajnának közelítenie kell az állategészségügyi,
növényegészségügyi és állatjóléti jogszabályait az uniós jogszabályokhoz a társulási megállapodás 4. fejezetének V.
mellékletében foglaltak szerint.

(3)

Ukrajna vállalta, hogy egy átfogó stratégiát nyújt be, amely az állategészségügyi és növényegészségügyi
intézkedésekre és állatjólétre vonatkozó azon uniós jogszabályok jegyzékét (a továbbiakban: a jegyzék) foglalja
magában, amelyekhez belső jogszabályait közelíteni szándékozza. A jegyzék szolgál majd referenciaként a társulási
megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 4. fejezetének (Állategészségügyi és
növényegészségügyi intézkedések) végrehajtásához, és azt fel kell venni a társulási megállapodás 4. fejezetének V.
mellékletébe.

(4)

Ukrajna 2018 októberében benyújtotta a jegyzéket az Európai Bizottsághoz. A jegyzék alapján az állategészségügyi
és növényegészségügyi kérdésekkel foglalkozó albizottságnak (a továbbiakban: az SPS-albizottság) el kell fogadnia
egy, a társulási megállapodás 4. fejezetének V. mellékletét módosító határozatot.

(5)

Helyénvaló ezért, hogy az SPS-albizottság egy, a társulási megállapodás 4. fejezetének V. mellékletét módosító
határozatot fogadjon el a társulási megállapodás 4. fejezete meglévő V. mellékletének a társulási megállapodás 4.
fejezete egy új V. mellékletével való felváltásáról, az e határozat mellékletében foglaltak szerint,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási
megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 4. fejezetének V. melléklete helyébe a társulási megállapodás 4.
fejezetének az e határozat mellékletében foglalt V. melléklete lép.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.
az állat- és növényegészségügyi intézkedésekkel
foglalkozó albizottság részéről
az elnök

(1) HL L 161., 2014.5.29., 3. o.
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MELLÉKLET

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 4. FEJEZETE V. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A társulási megállapodás 4. fejezete V. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

‘A 4. FEJEZET V. MELLÉKLETE

ÁTFOGÓ STRATÉGIA A 4. FEJEZET VÉGREHAJTÁSÁRA (ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK)

AZ UKRAJNA ÁLTAL KÖZELÍTENDŐ UNIÓS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
E megállapodás 64. cikkének (4) bekezdésével összhangban Ukrajna az alábbi elfogadási határidőkkel közelíti jogszabályait
a következő uniós jogszabályokhoz.
Uniós jogszabályok

Elfogadási határidő (1)

I. fejezet – Általános jogszabályok (közegészségügy)
A Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK,
90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról

2018

A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe
behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek
megállapításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog
általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és
az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

2016

A Tanács 2002/99/EK irányelve (2002. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi
szabályok megállapításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról

2016

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó
különleges szabályok megállapításáról

2016

A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára
vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a
2006/504/EK határozat módosításáról

2018

A Bizottság 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági
riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

2020

A Bizottság 931/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 19.) a 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével
kapcsolatban megállapított követelményeiről

2018

A Bizottság 208/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 11.) a csírák és a csírák
előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről.

2018
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Elfogadási határidő (1)

Az élelmiszerek címkézése és az azokról szóló tájékoztatás
Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok,
ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK
tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/91/EU irányelve (2011. december 13.) azon árutételt
azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik

2018

A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának
csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos,
egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról

2018

A Bizottság 2013/63/EU végrehajtási határozata (2013. január 24.) az 1924/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó állítások különös
feltételeinek végrehajtásáról szóló iránymutatások elfogadásáról

2018

Az állati termékekre alkalmazandó intézkedések
A Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről

2019

A Bizottság 2002/226/EK határozata (2002. március 15.) a 91/492/EGK tanácsi irányelv által
megállapított szintet meghaladó amnéziás kagylóméreg („Amnesic Shellfish Poison”, ASP)
tartalmú egyes kéthéjú kagylók betakarítására és feldolgozására vonatkozó különleges
egészségügyi ellenőrzések bevezetéséről

2020

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az
élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (II. függelék, I. fejezet)

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, V. fejezet)

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, VII. fejezet)

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, VIII. fejezet)

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, IX. fejezet)

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, X. fejezet)

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, XI. fejezet)

2019
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Elfogadási határidő (1)

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, XII. fejezet)

2020

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, XIII. fejezet)

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, XIV. fejezet)

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (III. függelék, XV. fejezet)

2020

Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó
különleges szabályok megállapításáról

2019

A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt
gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban
történő ellenőrzéséről

2016

Az Európai Parlament és a Tanács 1331/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának
létrehozásáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/
EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagokról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az
élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal
rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és
a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

2018

A Bizottság 234/2011/EU rendelete (2011. március 10.) az élelmiszer-adalékanyagok, az
élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról
szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

2018

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak
meghatározásáról

2018

A Bizottság 872/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a
2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az
1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint
az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről

2018

A Bizottság 873/2012/EU rendelete (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az
1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára
vonatkozó átmeneti intézkedésekről

2018

Egyéb intézkedések
A Tanács 78/142/EGK irányelve (1978. január 30.) a vinilklorid monomert tartalmazó és
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről

2019
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A Tanács 82/711/EGK irányelve (1982. október 18.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához
szükséges alapvető szabályok megállapításáról

2019

A Tanács 84/500/EGK irányelve (1984. október 15.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

2019

A Tanács 85/572/EGK irányelve (1985. december 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához
alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról

2019

A Bizottság 93/11/EGK irányelve (1993. március 15.) az N-nitrozaminok és N-nitrozálható
anyagok elasztomerből vagy gumiból készült cumik és cumisüvegekből történő kibocsátásáról

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról

2019

A Bizottság 641/2004/EK rendelete (2004. április 6.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az új, géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok
engedélyezése iránti kérelem, a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező
eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag
elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a
89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2019

A Bizottság 1895/2005/EK rendelete (2005. november 18.) egyes epoxiszármazékok élelmiszerrel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban való felhasználásának
korlátozásáról

2019

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról

2019

A Bizottság 2007/275/EK határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi
irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és
állatok jegyzékéről

2018

A Bizottság 2007/42/EK irányelve (2007. június 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról

2019

A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet
módosításáról

2020

A Bizottság 450/2009/EK rendelete (2009. május 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő aktív és intelligens anyagokról és tárgyakról

2019

A Bizottság 2010/169/EU határozata (2010. március 19.) a 2,4,4′-triklór-2′-hidroxidifeniléternek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak
előállításához felhasználható adalékanyagoknak – a 2002/72/EK irányelvben foglalt – uniós
listájára történő fel nem vételéről

2019

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

2019

A Bizottság 284/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong
Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag
konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról

2019
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A Bizottság 28/2012/EU rendelete (2012. január 11.) egyes összetett élelmiszer-készítményeknek
az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra
vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/
EK rendelet módosításáról

2021

A jogszabályok közelítését követően végrehajtandó intézkedések
A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő
anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK
és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül
helyezéséről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és
az új élelmiszer-összetevőiről

2020

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással
kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

2020

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/3/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással
kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról

2020

A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és
azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi
mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2018

A Bizottság 401/2006/EK rendelete (2006. február 23.) az élelmiszerek mikotoxintartalmának
hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról

2018

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes
szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról

2018

A Bizottság 1882/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmiszerek nitráttartalmának
hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról

2018

A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló
nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének
ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról

2018

A Bizottság 589/2014/EU rendelete (2014. június 2.) az egyes élelmiszerekben előforduló
dioxinok, dioxinjellegű PCB-k és nem dioxinjellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére
szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 252/2012/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről

2018

II. fejezet – Állategészségügy
A Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen
belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról

2018

A Bizottság 86/474/EGK határozata (1986. szeptember 11.) a szarvasmarhafélék, a sertések és a
friss hús tagsággal nem rendelkező országból történő behozatalával kapcsolatosan végzett
helyszíni vizsgálatok végrehajtásáról

2018

A Tanács 88/407/EGK irányelve (1988. június 14.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok
mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról

2018

A Tanács 89/556/EGK irányelve (1989. szeptember 25.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok
embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát
szabályozó állat-egészségügyi feltételekről

2018
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A Tanács 90/429/EGK irányelve (1990. június 26.) a sertéssperma Közösségen belüli
kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról

2018

A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I.
pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények
hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére
és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról

2018

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

2018

A Bizottság 2004/211/EK határozata (2004. január 6.) a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a
lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és
azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat
módosításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (VII. fejezet)

2020

A Bizottság 1739/2005/EK rendelete (2005. október 21.) a cirkuszi állatok tagállamok közötti
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

2018

A Bizottság 2006/168/EK határozata (2006. január 4.) a szarvasmarha-embriók közösségi
importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok
követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről

2018

A Bizottság 2006/605/EK határozata (2006. szeptember 6.) a vadállomány pótlására szánt
baromfi Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről

2019

A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból
származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

2020

A Bizottság 2006/767/EK határozata (2006. november 6.) a 2003/804/EK és a 2003/858/EK
bizottsági határozatnak az emberi fogyasztásra szánt élő puhatestűek és élő tenyésztett halak,
valamint az azokból származó termékek állat-egészségügyi bizonyítványainak kiállítására
vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

2020

A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek,
övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek
behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi
bizonyítványok követelményeinek megállapításáról

2018

A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a
tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi
behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról

2020

A Bizottság 2009/712/EK határozata (2009. szeptember 18.) a 2008/73/EK tanácsi irányelvnek a
tagállamok által a közösségi állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai jogszabályoknak
megfelelően engedélyezett létesítmények és laboratóriumok jegyzékeit tartalmazó, internetalapú
információs oldalak tekintetében történő végrehajtásáról

2019

A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik
országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről

2019

A Tanács 2009/158/EK irányelve (2009. november 30.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli
kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi
feltételekről

2018
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A Bizottság 2010/57/EU határozata (2010. február 3.) a lóféléknek a 97/78/EK tanácsi irányelv I.
mellékletében felsorolt területeken keresztül történő szállítására vonatkozó egészségügyi garanciák
megállapításáról

2019

A Bizottság 2010/270/EU határozata (2010. május 6.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete
1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó
egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról

2018

A Bizottság 2010/471/EU határozata (2010. augusztus 26.) a spermagyűjtő- és tároló
központokat, embriógyűjtő- és előállító munkacsoportokat valamint bizonyítványkiállítási
követelményeket tartalmazó listák tekintetében a lófélékhez tartozó állatok spermáinak,
petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról

2018

A Bizottság 2010/472/EU határozata (2010. augusztus 26.) a juh- és kecskefélékhez tartozó
állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról

2018

A Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata (2011. szeptember 20.) a házi szarvasmarhák
spermájának behozatali feltételeiről

2018

A Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata (2012. március 1.) a házi sertések spermájának
behozataláról

2018

Állatbetegségek
A Tanács 82/894/EGK irányelve (1982. december 21.) az állatbetegségek Közösségen belüli
bejelentéséről

2018

A Bizottság 92/260/EGK határozata (1992. április 10.) a törzskönyvezett lovak ideiglenes
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi
bizonyítványokról

2018

A Tanács 92/35/EGK irányelve (1992. április 29.) az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló
ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról

2018

A Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre
irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó
külön intézkedések bevezetéséről

2020

A Bizottság 93/197/EGK határozata (1993. február 5.) a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és
termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges
állatorvosi bizonyítványról

2018

A Bizottság 2000/428/EK határozata (2000. július 4.) a sertések hólyagos betegségének
megállapítására és elkülönítő kórjelzésére szolgáló diagnosztikai eljárások, mintavételi módszerek
és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelésére szolgáló kritériumok megállapításáról

2018

A Tanács 2000/75/EK irányelve (2000. november 20.) a kéknyelv betegség elleni védekezésre és
felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról

2018

A Tanács 2001/89/EK irányelve (2001. október 23.) a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre
irányuló közösségi intézkedésekről

2018

A Tanács 2002/60/EK irányelve (2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre
vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschenbetegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/119/EK irányelv módosításáról

2018

A Bizottság 2003/466/EK határozata (2003. június 13.) a lazacok fertőző vérszegénységének (ISA)
gyanúját vagy megerősítését követően a körzetek kialakítására és a hatósági megfigyelésre
vonatkozó kritériumok megállapításáról

2018

A Bizottság 2003/634/EK határozata (2003. augusztus 28.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a
fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes
övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról

2018
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A Bizottság 2005/217/EK határozata (2005. március 9.) a szarvasmarha-embriók közösségi
importjára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és állat-egészségügyi bizonyítványok
követelményeinek a megállapításáról

2018

A Bizottság 2008/855/EK határozata (2008. november 3.) az egyes tagállamokban előforduló
klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről

2018

A Bizottság 2009/3/EK határozata (2008. december 18.) az afrikai lópestis elleni közösségi
vakcinatartalék felállításáról

2020

A Bizottság 789/2009/EK rendelete (2009. augusztus 28.) a kórokozó-átvivők támadásával
szembeni védelem és a kéknyelv-betegségre vonatkozó ellenőrzési és megfigyelési programok
minimumkövetelményei tekintetében az 1266/2007/EK rendelet módosításáról

2018

Az állatok azonosítása és nyilvántartása
A Bizottság 494/98/EK rendelete (1998. február 27.) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a
szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében minimálisan
alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák
azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

2018

A Bizottság 2000/678/EK határozata (2000. október 23.) a gazdaságoknak a 64/432/EGK tanácsi
irányelv szerint a sertésfélékre vonatkozó nemzeti adatbázisokban történő nyilvántartásba
vételéhez szükséges részletes szabályok meghatározásáról

2018

A Bizottság 1082/2003/EK rendelete (2003. június 23.) az 1760/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében
végrehajtandó minimális szintű ellenőrzések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról

2018

A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a
92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról

2018

A Bizottság 911/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a füljelzők, marhalevelek és állománynyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

2018

A Bizottság 2006/28/EK határozata (2006. január 18.) az egyes szarvasmarhaféléknél használt
füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbításáról

2018

A Bizottság 1505/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a juh- és kecskefélék azonosításával és
nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a
21/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

2018

A Bizottság 2006/968/EK határozata (2006. december 15.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a
juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében
történő végrehajtásáról

2018

A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról

2018

A Bizottság (EU) 2015/262 végrehajtási rendelete (2015. február 17.) a 90/427/EGK és a
2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó
szabályok meghatározásáról (lóútlevélről szóló rendelet)

2018
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Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és
egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és
zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a
92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)

2018

A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok
megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról,
valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról

2018

A Bizottság 749/2011/EU rendelete (2011. július 29.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok
megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról,
valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról

2018

Állati melléktermékek

A takarmányokra és takarmány-adalékanyagokra alkalmazandó intézkedések
A Tanács 90/167/EGK irányelve (1990. március 26.) a Közösségen belül a gyógyszeres
takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek
megállapításáról

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati
készítmények közösségi kódexéről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a
takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/28/EK irányelve (2004. március 31.) az állatgyógyászati
készítmények közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK irányelv módosításáról

2018

A Bizottság 2004/704/EK ajánlása (2004. október 11.) a takarmányban található dioxinok és
dioxin jellegű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia
követelményeinek meghatározásáról

2018

A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a
takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai
tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási
szabályairól

2018

A Bizottság 1876/2006/EK rendelete (2006. december 18.) egyes takarmány-adalékanyagok
ideiglenes és végleges engedélyezéséről

2018

A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt
takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról

2018

A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmányadalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes
szabályokról

2018
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Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű
élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek
meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok
forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a
79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK,
93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről

2018

A Bizottság 1270/2009/EU rendelete (2009. december 21.) egyes adalékanyagok takarmányokban
való felhasználásának végleges engedélyezéséről

2018

A Bizottság 37/2010/EU rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az
állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról

2018

A Bizottság 892/2010/EU rendelete (2010. október 8.) egyes termékeknek az 1831/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá eső takarmány-adalékanyagok tekintetében
megállapított státuszáról

2018

A Bizottság 2011/25/EU ajánlása (2011. január 14.) a takarmány-alapanyagok,
takarmányadalékok, biocid termékek és állatgyógyászati készítmények egymástól való
megkülönböztetését segítő iránymutatások kialakításáról

2018

A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről

2018

Állatjólét
A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról

2018

A Bizottság 2002/4/EK irányelve (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról

2018

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó
műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK
rendelete módosításáról

2019

A Bizottság 2006/778/EK határozata (2006. november 14.) a bizonyos állatok tenyésztésével
foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó
minimumkövetelményekről

2018

A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét
szolgáló minimumszabályok megállapításáról

2018

A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról

2018

A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról

2018

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való
védelméről

2019

A Bizottság 2013/188/EU végrehajtási határozata (2013. április 18.) az állatoknak a szállítás és a
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az
1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett
megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről

2018
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III. fejezet – Növényegészségügyi intézkedések
A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok
forgalmazásáról

2018

A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról

2018

A Tanács 69/464/EGK irányelve (1969. december 8.) a burgonyarák elleni védekezésről

2020

A Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb
áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek
megállapításáról

2019

A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve
egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű
egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos
részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek
megállapításáról

2020

A Bizottság 93/51/EGK irányelve (1993. június 24.) egyes növényeknek, növényi termékeknek,
illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen
védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen
védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról

2020

A Tanács 93/85/EGK irányelve (1993. október 4.) a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről

2020

A Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen
növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására
vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról

2019

A Tanács 2100/94/EK rendelete (1994. július 27.) a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról

2020

A Bizottság 1238/95/EK rendelete (1995. május 31.) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére
fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól

2020

A Bizottság 1768/95/EK rendelete (1995. július 24.) a közösségi növényfajta-oltalomról szóló
2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében biztosított mezőgazdasági mentesség
érvényesítésének végrehajtási szabályairól

2020

A Tanács 2506/95/EK rendelete (1995. október 25.) a közösségi növényfajta-oltalmi jogról szóló
2100/94/EK rendelet módosításáról

2020

A Tanács 2470/96/EK rendelete (1996. december 17.) a burgonya tekintetében a közösségi
növényfajta-oltalom oltalmi idejének meghosszabbításáról

2020

A Bizottság 97/46/EK irányelve (1997. július 25.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv I–V. mellékletében
szereplő károsítók, növények, növényi termékek és egyéb termékek tudományos, vizsgálati vagy
fajtaszelekciós célokból a Közösségbe, illetve annak egyes védett övezeteibe történő behozatalára
vagy ezeken belüli szállítására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 95/44/EK irányelv
módosításáról

2021

A Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken,
növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző
állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről

2019

A Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak
forgalmazásáról

2018

A Tanács 98/57/EK irányelve (1998. július 20.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni
védekezésről

2020
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A Bizottság 2605/98/EK rendelete (1998. december 3.) a közösségi növényfajta-oltalomról szóló
2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági
mentesség végrehajtási szabályairól szóló 1768/95/EK rendelet módosításáról

2020

A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről

2019

A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról

2018

A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról

2018

A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról

2018

A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának
forgalmazásáról

2018

A Tanács 2003/17/EK határozata (2002. december 16.) a harmadik országokban a
vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban
termesztett vetőmagok egyenértékűségéről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával
módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről,
valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról

2021

Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és
élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenőrzésekről

2018

A Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének
módosításáról

2019

A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete
B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz
közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények
meghatározásáról

2020

A Bizottság 1756/2004/EK rendelete (2004. október 11.) egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv
V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növény-egészségügyi
ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes
feltételeinek meghatározásáról

2020

A Bizottság 2004/105/EK irányelve (2004. október 15.) a 2000/29/EK tanácsi irányelvben
felsorolt, harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő
hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványok és újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi
bizonyítványok mintáinak meghatározásáról

2019

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati
eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv
módosításáról

2020

A Bizottság 217/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a minimális csírázásra vonatkozó
követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a
tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK,
2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról

2018
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A Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről, és a
69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2020

A Bizottság 2008/495/EK határozata (2008. május 7.) a géntechnológiával módosított kukorica
(Zea mays L. MON810 vonal) ausztriai használatának és értékesítésének a 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes tilalmáról

2018

A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V.
mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk
kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség
területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli
mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról

2020

A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és
-ültetési anyagok forgalmazásáról

2018

A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények
szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról

2018

A Bizottság 2009/244/EK határozata (2009. március 16.) a Dianthus caryophyllus L. szegfűfaj
színében géntechnológiával módosított egyik fajtájának (123.8.12 vonal) a 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/41/EK irányelve (2009. május 6.) a géntechnológiával
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról

2018

A Bizottság 874/2009/EK rendelete (2009. szeptember 17.) a Közösségi Növényfajta-hivatal előtti
eljárások tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó végrehajtási
szabályok megállapításáról

2020

A Bizottság 2009/770/EK határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő
szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy termékekként való
felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi
formanyomtatványok létrehozásáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő
szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről

2020

A Bizottság 2010/135/EU határozata (2010. március 2.) a keményítő amilopektin-tartalmának
növelése céljából géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L.
EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő
forgalomba hozataláról

2018

A Bizottság 2010/C 200/01 ajánlása (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló
nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról

2018

A Bizottság 188/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a 91/414/EGK irányelvről szóló értesítés
után két évvel nem forgalmazott hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás tekintetében az irányelv
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

2020

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

2020

A Bizottság 541/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 1.) az 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

2020
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A Bizottság 547/2011/EU rendelete (2011. június 8.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében
történő végrehajtásáról

2020

A Bizottság 544/2011/EU rendelete (2011. június 10.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények tekintetében
történő végrehajtásáról

2020

A Bizottság 545/2011/EU rendelete (2011. június 10.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról

2020

A Bizottság 702/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 20.) a prohexadion hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 703/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 20.) az azoxistrobin hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 704/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 20.) az azoxistrobin hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 705/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 20.) az azoxistrobin hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 706/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 20.) a profoxidim hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 736/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 26.) a fluroxipir hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 740/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 27.) a biszpiribak hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 786/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 5.) az 1-naftilacetamid
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet és a 2008/941/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 787/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 5.) az 1-naftil-ecetsav
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet és a 2008/941/EK határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 788/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 5.) a fluazifop-P hatóanyagnak
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet és a
2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020
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A Bizottság 797/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 9.) a spiroxamin hatóanyagnak
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 798/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 9.) az oxifluorfen hatóanyagnak
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet és a
2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 800/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 9.) a teflutrin hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet és a
2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 807/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 10.) a triazoxid hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 810/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 11.) a krezoxim-metil
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 974/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.) az akrinatrin
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet és a 2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 993/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 6.) a 8-hidroxi-kinolin
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási
rendelet mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 1143/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 10.) a prokloraz
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet és a 2008/934/EK bizottsági határozat mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 2011/787/EU végrehajtási határozata (2011. november 29.) a Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági intézkedések
tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről

2020

A Bizottság 2012/138/EU végrehajtási határozata (2012. március 1.) az Anoplophora chinensis
(Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi
intézkedésekről

2020

A Bizottság 359/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 25.) a növényvédő szerek
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően a metám hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 2012/340/EU végrehajtási határozata (2012. június 25.) a 66/401/EGK, a 66/402/
EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv szerinti ideiglenes kísérletnek az elit
vetőmag és az elit vetőmagot megelőző generációkból származó nemesített vetőmag hatósági
felügyelet mellett zajló szántóföldi ellenőrzése tekintetében történő szervezéséről

2018
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A Bizottság 582/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 2.) a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bifentrin
hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról

2020

A Bizottság 589/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 4.) a fluxapiroxad hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 595/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 5.) a fenpirazamin hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról

2020

A Bizottság 746/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 16.) a Adoxophyes orana
granulovírus hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 2012/535/EU végrehajtási határozata (2012. szeptember 26.) a Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének
megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről

2020

A Bizottság 485/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 24.) az 540/2011/EU végrehajtási
rendeletnek a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei,
valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és
értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról

2018

A Bizottság 2014/20/EU végrehajtási irányelve (2014. február 6.) az elit és a minősített
vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és
megnevezések meghatározásáról

2018

A Bizottság 2014/21/EU végrehajtási irányelve (2014. február 6.) a szuperelit vetőburgonyára
vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról

2018

A Bizottság 632/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 13.) a flubendiamid hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról

2020

A Bizottság 571/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 26.) az ipkonazol hatóanyagnak a
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról

2020

A Bizottság 2014/362/EU végrehajtási határozata (2014. június 13.) a 66/401/EGK tanácsi
irányelv értelmében a takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek
forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő ideiglenes kísérlet
szervezéséről szóló 2009/109/EK határozat módosításáról

2018

A Bizottság 2014/367/EU végrehajtási határozata (2014. június 16.) a 2002/56/EK tanácsi
irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó
határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamok számára a 21. cikk (3) bekezdésében
megállapított határidő tekintetében történő módosításáról

2018

A Bizottság 2014/83/EU végrehajtási irányelve (2014. június 25.) a növényeket vagy növényi
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V.
mellékletének módosításáról

2019

L 268/72

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.10.22.

Uniós jogszabályok

Elfogadási határidő (1)

A Bizottság 2014/96/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK irányelv hatálya
alá tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve gyümölcstermesztésre szánt ültetési
anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról

2018

A Bizottság 2014/97/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi
irányelvnek a szállítók és a fajták nyilvántartásba vétele, valamint a közös fajtajegyzék tekintetében
történő végrehajtásáról

2018

A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi
irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre
és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges
követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő
végrehajtásáról

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2018

Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával
módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről

2018

(1) Az „elfogadás”: a végrehajtás időpontja, amelyet Ukrajna Hivatalos Lapjában vagy a Kormányzati Hírlevélben (Governmental Courier)
közzétett vonatkozó jogi aktusban határoztak meg, vagy Ukrajna Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Állami Szolgálatának
hivatalos honlapján tettek közzé; a végrehajtást azonnali hatállyal vagy egy meghatározott átmeneti időszakon belül kell teljesíteni.’
.
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A TANÁCS (EU) 2019/1749 HATÁROZATA
(2019. október 14.)
Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű ITrendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökséggel (eu-LISA) kapcsolatos
schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni
vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló 19. jegyzőkönyv 4. cikkére,

tekintettel Írország kormányának a 2019. április 12-i levelében az Európai Unió Tanácsának elnökéhez intézett azon
kérésére, hogy a schengeni vívmányok egyes, az említett levélben felsorolt rendelkezéseinek alkalmazásában részt vehessen,

mivel:

(1)

A Tanács a 2002/192/EK határozattal (1) engedélyezte Írországnak, hogy az említett határozatban foglalt feltételek
mellett részt vegyen a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában.

(2)

Az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozta a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséget –
közismert nevén az eu-LISA-t –, és megbízta a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II), a
Vízuminformációs Rendszernek (VIS) és a Eurodacnak, valamint azok kommunikációs infrastruktúrái egyes
vonatkozásainak üzemeltetési igazgatásával, valamint adott esetben az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) 67–89. cikkén alapuló külön uniós jogi aktusok alapján a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség egyéb nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásával.

(3)

A Tanács a 2012/764/EU határozattal (3) engedélyezte, hogy Írország részt vegyen az 1077/2011/EU rendelet
alkalmazásában azon rendelkezések tekintetében, amelyek a VIS-nek, valamint a SIS II egyes részeinek üzemeltetési
igazgatását érintik, amelyekben Írország nem vesz részt.

(4)

Az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) 2018. november 14-én fogadták el és az hatályon
kívül helyezi az 1077/2011/EU rendeletet. Az (EU) 2018/1726 rendelet létrehozta a szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós
ügynökséget (eu-LISA) (a továbbiakban: az Ügynökség), amely az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott ügynökség
helyébe lép és annak jogutódja. Az (EU) 2018/1726 rendeletnek megfelelően a hatályon kívül helyezett
1077/2011/EU rendeletre való hivatkozásokat az (EU) 2018/1726 rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az
említett rendelet mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

(1) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való
részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1.,
1. o.).
(3) A Tanács 2012/764/EU határozata (2012. december 6.) Írországnak a schengeni vívmányok közül egyes, a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásával
kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában való részvételére irányuló kéréséről (HL L 337., 2012.12.11., 48. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az
1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

L 268/74

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.10.22.

(5)

Az (EU) 2018/1726 rendeletnek megfelelően az Ügynökség felel a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a VIS és az
Eurodac üzemeltetési igazgatásáért. Az Ügynökség felel ezenkívül a határregisztrációs rendszer (EES), a DubliNet és
az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) előkészítéséért, fejlesztéséért, illetve üzemeltetési
igazgatásáért. Amennyiben az EUMSZ 67–89. cikkén alapuló releváns uniós jogi aktusok úgy rendelkeznek, az
Ügynökség felelőssé tehető a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagy méretű
IT-rendszereinek előkészítéséért, fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért is.

(6)

A SIS a schengeni vívmányok része. Az (EU) 2018/1861 (5) és az (EU) 2018/1862 (6) európai parlamenti és tanácsi
rendelet szabályozza a SIS létrehozását, működését és használatát a határforgalom-ellenőrzés, illetve a rendőrségi
együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén. A SIS-nek a jogellenesen
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatára pedig az
(EU) 2018/1860 rendelet (7) az irányadó. Hatálybalépését követően az (EU) 2018/1861 és az (EU) 2018/1862
rendelet felváltja majd az ezen ügyekre jelenleg alkalmazandó 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (8) és 2007/533/IB tanácsi határozatot (9). Írország azonban csak a 2007/533/IB tanácsi határozat és az
(EU) 2018/1862 rendelet elfogadásában vett részt, amelyek a schengeni vívmányoknak a 2002/192/EK határozat 1.
cikke a) pontjának ii. alpontjában említett rendelkezéseit fejlesztik tovább.

(7)

A VIS szintén a schengeni vívmányok része. Írország nem vett részt a VIS létrehozását, működtetését és használatát
szabályozó 2004/512/EK tanácsi határozat (10), a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) és a
2008/633/IB tanácsi határozat (12) elfogadásában, azok rá nézve nem kötelezőek.

(8)

Az Eurodac nem része a schengeni vívmányoknak. Írország részt vett az Eurodac létrehozását, üzemeltetését és
használatát szabályozó 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) elfogadásában, az rá nézve kötelező.

(9)

Az EES a schengeni vívmányok része. Írország nem vett részt az EES létrehozását, üzemeltetését és használatát
szabályozó (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) elfogadásában, az rá nézve nem kötelező.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben
folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a
2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.).
(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a
jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (HL L 312., 2018.12.7., 1. o.).
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második
generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).
(9) A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról,
működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
(10) A Tanács 2004/512/EK határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer (VIS) létrehozásáról (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).
11
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú
tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).
(12) A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint
az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében,
betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).
(13) Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása
érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az
Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló
1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).
(14) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik
országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló
határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról,
valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet
módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).
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(10)

Az ETIAS szintén része a schengeni vívmányoknak. Írország nem vett részt az ETIAS létrehozását, üzemeltetését és
használatát szabályozó (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) elfogadásában, az rá nézve nem
kötelező.

(11)

A DubliNet nem része a schengeni vívmányoknak. Írországra nézve kötelező a DubliNetet mint különálló
biztonságos elektronikus átviteli csatornát létrehozó 1560/2003/EK bizottsági rendelet (16).

(12)

Tekintettel az Eurodacban és a DubliNetben való részvételére, valamint a SIS-ben való részleges részvételére, Írország
jogosult részt venni az Ügynökség azon tevékenységeiben, amelyek a SIS-nek az (EU) 2018/1862 rendelet által
szabályozott részének, az Eurodacnak és a DubliNetnek az üzemeltetési igazgatását érintik.

(13)

Az Ügynökség egységes jogi személyiséggel, valamint egységes szervezeti és pénzügyi struktúrával rendelkezik.
Ennek megfelelően, összhangban az EUMSZ 288. cikkével, az Ügynökséget egyetlen jogalkotási eszközzel hozták
létre, amely teljes egészében alkalmazandó valamennyi olyan tagállamban, amelyre nézve az kötelező. Ez kizárja az
Írország általi részleges alkalmazás lehetőségét. Következésképpen meg kell tenni a szükséges lépéseket annak
érdekében, hogy az (EU) 2018/1726 rendelet Írországra teljes egészében alkalmazandó legyen.

(14)

Az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Írország a 2019. április 12-én kelt
leveleiben bejelentette a Tanácsnak és a Bizottságnak azon szándékát, hogy az (EU) 2018/1726 rendeletnek az
Eurodacot és a DubliNetet érintő rendelkezéseit el kívánja fogadni.

(15)

Az EUMSZ 331. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság a 2019. július 23-i
határozatával megerősítette, hogy az (EU) 2018/1726 rendeletnek az Eurodacot és a DubliNetet érintő
rendelkezéseit alkalmazni kell Írországra. Az említett határozat értelmében az (EU) 2018/1726 rendelet Írországra
nézve akkor lép hatályba, amikor az Írország azon kéréséről szóló tanácsi határozat hatályba lép, mely szerint részt
kíván venni az (EU) 2018/1726 rendeletnek az 1987/2006/EK rendeletet felváltó (EU) 2018/1861 rendelet és az
(EU) 2018/1860 rendelet által szabályozott, SIS-t érintő rendelkezései, valamint a VIS-t, az EES-t és az ETIAS-t
érintő rendelkezései alkalmazásában.

(16)

A 2019. július 23-i bizottsági határozat elfogadását követően teljesült az első előfeltétele annak, hogy Írország részt
vegyen az (EU) 2018/1726 rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában.

(17)

A Szerződéseknek és az alkalmazandó jegyzőkönyveknek való megfelelés, és egyúttal az (EU) 2018/1726 rendelet
egységességének és következetességének megőrzése érdekében Írország a Tanácsnak küldött, 2019. április 12-i
levélben kérte, hogy az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez
csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló 19. jegyzőkönyv (a
továbbiakban: a schengeni jegyzőkönyv) 4. cikke alapján részt vehessen az (EU) 2018/1726 rendelet azon
rendelkezéseinek alkalmazásában, amelyek a SIS-nek az 1987/2006/EK rendeletet felváltó (EU) 2018/1861
rendelet, illetve az (EU) 2018/1860 rendelet által szabályozott részének, valamint a VIS-nek, az EES-nek és az
ETIAS-nak az Ügynökség általi üzemeltetési igazgatását érintik.

(18)

A Tanács elismeri Írország azon jogát, hogy a schengeni jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban kérje, hogy részt
vehessen az (EU) 2018/1726 rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában, amennyiben más jogcímen nem vesz részt
annak alkalmazásában.

(15) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az
(EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).
(16) A Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok
megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).
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(19)

Írországnak az (EU) 2018/1726 rendelet alkalmazásában való részvétele nem érinti azt, hogy Írország jelenleg nem
vesz és nem vehet részt a harmadik országbeli állampolgárok szabad mozgásával, a vízumpolitikával, valamint a
tagállamok külső határain zajló személyforgalommal kapcsolatos schengeni vívmányok alkalmazásában. Az
(EU) 2018/1726 rendelet ezért külön rendelkezésekben tér ki Írország különleges helyzetére, különösen ami az
Ügynökség igazgatótanácsában őt megillető részleges szavazati jogokat illeti.

(20)

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, a Norvég Királyságnak a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás 3.
cikke szerint létrehozott vegyes bizottságot az említett megállapodás (17) 5. cikkének megfelelően tájékoztatták e
határozat kidolgozásáról.

(21)

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (18) 3. cikke
szerint létrehozott vegyes bizottságot az említett megállapodás 5. cikkének megfelelően tájékoztatták e határozat
kidolgozásáról,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2002/192/EK határozat és a 2012/764/EU határozat alapján Írország részt vesz az (EU) 2018/1726 rendelet
alkalmazásában azon rendelkezések tekintetében, amelyek a VIS üzemeltetési igazgatását és a SIS azon részeinek
üzemeltetési igazgatását érintik, amelyekben Írország nem vesz részt, továbbá amelyek az EES és az ETIAS üzemeltetési
igazgatását érintik.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 14-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. LEPPÄ

(17) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
(18) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
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