
EGT VEGYES BIZOTTSÁG 

Az EGT Vegyes Bizottság azon határozatai, amelyek vonatkozásában az EGT-megállapodás 
103. cikke szerinti alkotmányos követelmények teljesültek 

(2010/C 341/08) 

Az EGT Vegyes Bizottság határozataiban 2000 márciusától lábjegyzetben jelzik, hogy hatálybalépésük 
időpontja függ-e a szerződő feleknél fennálló alkotmányos követelmények teljesítésétől. Az alább felsorolt 
határozatokban ilyen követelményeket jeleztek. Az érintett szerződő felek értesítették a többi szerződő felet 
belső eljárásaik befejezéséről. A határozatok hatálybalépésének időpontját az alábbi táblázat tünteti fel. 

Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

20/2007 2007.4.27. 2007.8.9. 
HL L 209., 36. o. 
38. sz. kiegészítés, 
25. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) 
a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 
78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 
83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról 
és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosí
tóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 
91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

2010.8.1. 

127/2007 2007.9.28. 2008.2.21. 
HL L 47., 58. o. 
9. sz. kiegészítés, 
44. o. 

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

A Bizottság 2002/623/EK határozata (2002. július 24.) a géntechnológiával 
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletét kiegészítő iránymuta
tások létrehozásáról 

A Tanács 2002/811/EK határozata (2002. október 3.) a géntechnológiával 
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 
90/220/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2001/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének kiegészítésére szolgáló 
iránymutatások meghatározásáról 

A Tanács 2002/812/EK határozata (2002. október 3.) a termékként vagy 
termékekben megjelenő, géntechnológiával módosított szervezetek forga
lomba hozatalával kapcsolatos összefoglaló formanyomtatványoknak a 
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról 

A Tanács 2002/813/EK határozata (2002. október 3.) a 2001/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosí
tott szervezetek forgalomba hozataltól eltérő célú, szándékos környezetbe 
bocsátására vonatkozó bejelentés-összefoglalók formanyomtatványának 
megállapításáról 

A Bizottság 2003/701/EK határozata (2003. szeptember 29.) a géntechno
lógiával módosított magasabb rendű növényeknek a forgalomba hozataltól 
eltérő célból történő szándékos környezetbe bocsátása eredményeinek 
közlésére szolgáló formanyomtatványnak a 2001/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerint való létrehozásáról 

A Bizottság 2004/204/EK határozata (2004. február 23.) a 2001/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben a GMO-kon végzett géntechno
lógiai módosításokra vonatkozó információk nyilvántartásba vételére előírt 
nyilvántartások működtetésére vonatkozó részletes rendelkezések megálla
pításáról 

2010.11.1.

HU C 341/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

133/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 27. o. 
19. sz. kiegészítés, 
34. o. 

Nincs jogszabály 2010.5.1. 

134/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 33. o. 
19. sz. kiegészítés, 
39. o. 

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 

A Bizottság 1304/2003/EK rendelete (2003. július 23.) az Európai Élelmi
szerbiztonsági Hatóság által, a hozzá benyújtott, tudományos szakvélemény 
iránti kérelmekre alkalmazott eljárásról 

Az Európai Parlament és a Tanács 1642/2003/EK rendelete (2003. július 
22.) a 178/2002/EK rendelet módosításáról 

A Bizottság 2004/478/EK határozata (2004. április 29.) az élelmiszer-/ 
takarmányválság kezelésére vonatkozó általános terv elfogadásáról 

A Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek háló
zatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK rendelet alkalmazásának 
végrehajtási szabályairól 

A Bizottság 575/2006/EK rendelete (2006. április 7.) a 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság állandó tudományos testületeinek száma és elnevezése tekintetében 
történő módosításáról 

A Tanács 2006/478/EK határozata (2006. június 19.) az Európai Élelmiszer- 
biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről 

2010.5.1. 

135/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 44. o. 
19. sz. kiegészítés, 
51. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 
3.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírások megállapításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/33/EK irányelve (2002. október 
21.) a 90/425/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelvnek az állati mellék
termékekre vonatkozó egészségügyi előírások tekintetében történő módosí
tásáról 

A Bizottság 808/2003/EK rendelete (2003. május 12.) a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások 
megállapításáról szóló 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról 

A Bizottság 809/2003/EK rendelete (2003. május 12.) a komposztáló 
üzemekben felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgo
zási előírásai tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről 

A Bizottság 810/2003/EK rendelete (2003. május 12.) a biogázüzemekben 
felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgozási előírásai 
tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti átmeneti intézkedésekről 

A Bizottság 811/2003/EK rendelete (2003. május 12.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halakra vonatkozó, fajon belüli 
újrahasznosítási tilalom, az állati melléktermékek elföldelése és elégetése, 
valamint egyes átmeneti intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról 

A Bizottság 446/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az állati mellék
termékekre vonatkozó több határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 668/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes mellékleteinek az állati mellék
termékek harmadik országokból történő behozatala tekintetében történő 
módosításáról 

2010.5.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/27



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 878/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az egyes 1. és 2. 
kategóriába sorolt, műszaki célokra szánt állati melléktermékek tekintetében 
az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 
átmeneti intézkedések megállapításáról 

A Bizottság 92/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet állati melléktermékek ártalmatlanítása 
és felhasználásai tekintetében történő végrehajtásáról, valamint VI. mellék
letének a kiolvasztott zsírok biogázzá történő átalakítása és feldolgozása 
tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 93/2005/EK rendelete (2005. január 19.) 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halakból származó állati mellék
termékek feldolgozása és az állati melléktermékek szállítását kísérő keres
kedelmi okmányok tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 2067/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a 92/2005/EK 
rendeletnek az állati melléktermékek helyettesítő ártalmatlanítási és felhasz
nálási módjai tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 209/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a 809/2003/EK és a 
810/2003/EK rendeletnek az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti, komposztáló és biogázüzemekre vonatkozó átmeneti 
intézkedések érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról 

A Bizottság 1192/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az 
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamokban 
engedélyezett üzemek jegyzékeinek tekintetében történő végrehajtásáról 

A Bizottság 1678/2006/EK rendelete (2006. november 14.) a 92/2005/EK 
rendeletnek az állati melléktermékek alternatív ártalmatlanítási és felhaszná
lási módjai tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 1877/2006/EK rendelete (2006. december 18.) az egyes 1. és 2. 
kategóriába sorolt, műszaki célokra szánt állati melléktermékek tekintetében 
az 1774/2002/EK rendelettel összhangban átmeneti intézkedések megálla
pításáról szóló 878/2004/EK rendelet módosításáról 

A Bizottság 2007/2006/EK rendelete (2006. december 22.) egyes orvos
technikai eszközökben, in vitro diagnózishoz és laboratóriumi reagensekben 
történő ipari felhasználásra szánt, 3. kategóriába tartozó anyagból nyert 
köztes termékek behozatala és tranzitforgalma tekintetében az 
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról és 
módosításáról 

136/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 49. o. 
19. sz. kiegészítés, 
55. o. 

A Bizottság 2003/322/EK határozata (2003. május 12.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes dögevő madarak 1. 
kategóriába tartozó anyaggal való etetése tekintetében történő végrehajtá
sáról 

A Bizottság 2003/324/EK határozata (2003. május 12.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a prémes állatokra vonat
kozó fajon belüli újrahasznosítási tilalomtól való eltérésről 

A Bizottság 2004/407/EK határozata (2004. április 26.)az egyes harmadik 
országokból a fotózselatin behozatalát illetően az 1774/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott átmeneti egészségügyi és 
minősítési szabályokról 

A Bizottság 2004/434/EK határozata (2004. április 29.) az Észtország csat
lakozása következtében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti, a prémes állatokra vonatkozó fajon belüli újrahasznosítási 
tilalomtól való eltérésről szóló 2003/324/EK határozat kiigazításáról 

2010.5.1.

HU C 341/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 2004/455/EK határozata (2004. április 29.) a Ciprus csatlako
zása következtében az 1774/2002/EK rendeletnek az egyes dögevő madarak 
1. kategóriába tartozó anyaggal való etetése tekintetében történő végrehaj
tásáról szóló 2003/322/EK határozat kiigazításáról 

A Bizottság 79/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az 1774/2002/EK 
rendeletben a 3. kategóriába tartozó anyagként meghatározott tej, tejalapú 
termékek és tejből származó termékek felhasználása tekintetében az 
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról 

A Bizottság 416/2005/EK rendelete (2005. március 11.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének a műszaki felhasz
nálásra szánt egyes állati melléktermékek Japánból történő behozatala tekin
tetében történő módosításáról 

A Bizottság 2005/830/EK határozata (2005. november 25.) az egyes 
dögevő madarak 1. kategóriába tartozó anyaggal való etetéséről szóló 
2003/322/EK határozat módosításáról 

A Bizottság 181/2006/EK rendelete (2006. február 1.) az 1774/2002/EK 
rendeletnek a trágyától eltérő szerves trágyák és talajjavító szerek tekinte
tében történő végrehajtásáról és a rendelet módosításáról 

A Bizottság 197/2006/EK rendelete (2006. február 3.) a korábban élelmi
szerként használt termékek összegyűjtése, szállítása, kezelése, felhasználása 
és ártalmatlanítása tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti 
intézkedésekről 

A Bizottság 208/2006/EK rendelete (2006. február 7.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és 
komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonat
kozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 2006/311/EK határozata (2006. április 21.) a fotózselatin beho
zatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról 

137/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 53. o. 
19. sz. kiegészítés, 
58. o. 

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

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

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/41/EK irányelve (2004. április 21.) 
az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és 
forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi 
feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 
89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi 
határozat módosításáról 

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

A Bizottság 1688/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a Finnországba és 
Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára 
vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 

A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek 
mikrobiológiai kritériumairól 

2010.5.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/29



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 2074/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a 853/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 
854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intéz
kedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK 
rendelet módosításáról 

A Bizottság 2075/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a húsban előfor
duló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megálla
pításáról 

A Bizottság 2076/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a 853/2004/EK, 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 
853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról 

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

A Bizottság 776/2006/EK rendelete (2006. május 23.) a 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a közösségi refe
rencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 2006/677/EK határozata (2006. szeptember 29.) a takarmány- 
és élelmiszerjognak, illetve az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályoknak való megfelelést igazoló hatósági ellenőrzésekről 
szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzett 
auditok kritériumait megállapító iránymutatásról 

A Bizottság 1662/2006/EK rendelete (2006. november 6.) az állati eredetű 
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

A Bizottság 1663/2006/EK rendelete (2006. november 6.) az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszer
vezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

A Bizottság 1664/2006/EK rendelete (2006. november 6.) a 2074/2005/EK 
rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékekre 
vonatkozó intézkedések végrehajtása és bizonyos végrehajtási intézkedések 
hatályon kívül helyezése tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 1665/2006/EK rendelete (2006. november 6.) a húsban előfor
duló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megálla
pításáról szóló 2075/2005/EK rendelet módosításáról 

A Bizottság 1666/2006/EK rendelete (2006. november 6.) a 853/2004/EK, 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról szóló 
2076/2005/EK rendelet módosításáról 

A Bizottság 2006/765/EK határozata (2006. november 6.) az emberi 
fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba 
hozatalára vonatkozó közegészségügyi szabályok és az élelmiszer-higiéniára 
vonatkozó egyes végrehajtási intézkedések hatályon kívül helyezéséről 

138/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 

HL L 100., 62. o. 

19. sz. kiegészítés, 
66. o. 

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

2010.5.1.

HU C 341/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

141/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 68. o. 
19. sz. kiegészítés, 
69. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 
6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és 
-akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezé
séről 

2010.11.1. 

1/2008 2008.2.1. 2008.6.12. 
HL L 154., 1. o. 
33. sz. kiegészítés, 
1. o. 

A Bizottság 1882/2006/EK rendelete (2006. december 19.) egyes élelmi
szerek nitráttartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizs
gálati módszerek megállapításáról 

A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az élelmiszerek 
ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévő ón-, 3-MCPD- és 
benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése céljából végzett mintavétel 
és vizsgálat módszereinek megállapításáról 

A Bizottság 2007/363/EK határozata (2007. május 21.) a 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált 
többéves nemzeti ellenőrzési terv tagállamok általi elkészítését segítő irány
mutatásokról 

2010.5.1. 

42/2008 2008.4.25. 2008.8.21. 
HL L 223., 33. o. 
52. sz. kiegészítés, 
6. o. 

A Bizottság 646/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 2160/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló 
Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának 
csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehaj
tásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 2007/407/EK határozata (2007. június 12.) a Salmonella barom
fiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált moni
toringjáról 

A Bizottság 2007/411/EK határozata (2007. június 14.) az Egyesült Király
ságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből 
származó termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltá
sáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszá
molási intézkedései alóli mentességéről és a 2005/598/EK határozat hatá
lyon kívül helyezéséről 

A Bizottság 2007/453/EK határozata (2007. június 29.) a tagállamok vagy 
harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatá
rozásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási 
kockázata alapján 

A Bizottság 2007/570/EK határozata (2007. augusztus 20.) a vírusos vérfer
tőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekin
tetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgaz
daság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 
2003/634/EK határozat módosításáról 

2010.5.1. 

46/2008 2008.4.25. 2008.8.21. 
HL L 223., 40. o. 
52. sz. kiegészítés, 
13. o. 

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

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

A Tanács 2007/61/EK irányelve (2007. szeptember 26.) az egyes emberi 
fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 
2001/114/EK irányelv módosításáról 

2010.5.1. 

58/2008 2008.4.25. 2008.8.21. 
HL L 223., 58. o. 
52. sz. kiegészítés, 
31. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/63/EK irányelve (2007. november 
13.) a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szak
értő által a részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készí
tendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról 

2009.12.1. 

59/2008 2008.4.25. 2008.8.21. 
HL L 223., 60. o. 
52. sz. kiegészítés, 
33. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) 
az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 

2010.11.1. 

65/2008 2008.6.6. 2008.9.25. 
HL L 257., 27. o. 
58. sz. kiegészítés, 
9. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) 
a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott 
szöveg) 

2010.11.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/31



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) 
a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott 
szöveg) 

66/2008 2008.6.6. 2008.9.25. 
HL L 257., 29. o. 
58. sz. kiegészítés, 
11. o. 

A Bizottság 2007/18/EK irányelve (2007. március 27.) a 2006/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az 
irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, vala
mint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekinte
tében történő módosításáról 

2010.11.1. 

73/2008 2008.6.6. 2008.9.25. 
HL L 257., 37. o. 
58. sz. kiegészítés, 
19. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 
14.) a hulladékszállításról 

2010.4.1. 

79/2008 2008.7.4. 2008.10.23. 
HL L 280., 7. o. 
64. sz. kiegészítés, 
1. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 
5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 
2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli része
sedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási 
szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról 

2010.11.1. 

95/2008 2008.9.26. 2008.11.20. 
HL L 309., 12. o. 
70. sz. kiegészítés, 
1. o. 

A Bizottság 688/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a 999/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és XI. mellékletének a fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmakra vonatkozó járványügyi megfigyelés és a szar
vasmarhafélék különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagai tekintetében, 
Svédország vonatkozásában történő módosításáról 

A Bizottság 722/2007/EK rendelete (2007. június 25.) az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és 
a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., V., VI., VIII., IX. 
és XI. mellékletének módosításáról 

A Bizottság 727/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és 
a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és X. mellék
letének módosításáról 

A Bizottság 1275/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének módosításáról 

A Bizottság 2007/667/EK határozata (2007. október 15.) a BSE előfordu
lásának hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék 
produktív élettartamuk végéig való németországi használatának engedélye
zéséről 

2010.5.1. 

101/2008 2008.9.26. 2008.11.20. 
HL L 309., 24. o. 
70. sz. kiegészítés, 
12. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1775/2005/EK rendelete (2005. szep
tember 28.) a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 

2010.4.1. 

109/2008 2008.9.26. 2008.11.20. 
HL L 309., 39. o. 
70. sz. kiegészítés, 
28. o. 

Helyénvaló kiterjeszteni a megállapodás szerződő feleinek együttműködését 
a belső piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. december 12-i 
2008/49/EK bizottsági határozatra 

2010.9.9. 

112/2008 2008.11.7. 2008.12.18. 
HL L 339., 100. o. 
79. sz. kiegészítés, 
8. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete (2006. május 
17.) egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról 

2010.4.1. 

122/2008 2008.11.7. 2008.12.18. 
HL L 339., 114. o. 
79. sz. kiegészítés, 
23. o. 

A Bizottság 1379/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a hulladékszál
lításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., 
VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján 
elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról 

2010.4.1. 

20/2009 2009.2.5. 2009.3.19. 
HL L 73., 59. o. 
16. sz. kiegészítés, 
30. o. 

A Bizottság 2008/627/EK határozata (2008. július 29.) egyes harmadik 
országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevé
kenységére vonatkozó átmeneti időszakról 

2009.11.1.

HU C 341/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

21/2009 2009.3.17. 2009.5.28. 
HL L 130., 1. o. 
28. sz. kiegészítés, 
1. o. 

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

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 ellen 
őrzések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról 

A Bizottság 499/2004/EK rendelete (2004. március 17.) az 1082/2003/EK 
rendeletnek a szarvasmarha-ágazatbeli jelentéstétel határideje és mintája 
tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 911/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a füljelzők, marha
levelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 

A Bizottság 644/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a jóváhagyott tele
peken kulturális és történelmi célból tartott szarvasmarhafélék különös 
azonosítási rendszerének az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően történő engedélyezéséről 

A Bizottság 2004/764/EK határozata (2004. október 22.) az egyes, 
Hollandia természetvédelmi területein tartott szarvasmarhák füljelzői rögzí
tésére meghatározott maximális időtartam meghosszabbításáról 

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

A Bizottság 2006/132/EK határozata (2006. február 13.) az olasz szarvas
marha-adatbázis teljes mértékű működőképességének elismeréséről 

2010.5.1. 

30/2009 2009.3.17. 2009.5.28. 
HL L 130., 23. o. 
28. sz. kiegészítés, 
21. o. 

A Bizottság 1494/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Európai 
Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortar
talmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címké
inek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról 

A Bizottság 1497/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az Európai 
Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortar
talmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rend
szerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról 

A Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai 
Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortar
talmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondici
onáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelmé
nyeinek megállapításáról 

2010.4.1. 

41/2009 2009.4.24. 2009.6.25. 
HL L 162., 16. o. 
33. sz. kiegészítés, 
1. o. 

A Bizottság 1237/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a 2160/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2006/696/EK bizott
sági határozatnak a szalmonellával fertőzött tojótyúkállományokból szár
mazó tojások forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról 

A Tanács 1560/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 21/2004/EK 
rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása bevezetésének 
időpontja tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 2007/616/EK határozata (2007. szeptember 5.) a 2001/881/EK 
és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegy
zéke tekintetében történő módosításáról 

2010.5.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/33



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 2007/843/EK határozata (2007. december 11.) a 
2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 
egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok 
szalmonella-ellenőrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és 
keltetőtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi köve
telményeket illetően a 2006/696/EK határozat módosításáról 

A Bizottság 2007/848/EK határozata (2007. december 11.) a Gallus gallus 
fajba tartozó tojótyúkállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellen 
őrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról 

A Bizottság 2007/849/EK határozata (2007. december 12.) a Gallus gallus 
fajba tartozó tenyészállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellen 
őrzésére irányuló, Finnország által benyújtott nemzeti program módosítá
sának jóváhagyásáról 

A Bizottság 2007/873/EK határozata (2007. december 18.) a Bulgária által 
benyújtott, a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban előforduló 
szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló nemzeti program jóváhagyásáról 

A Bizottság 2007/874/EK határozata (2007. december 18.) a Gallus gallus 
fajba tartozó tenyészállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellen 
őrzésére irányuló, Románia által benyújtott nemzeti program jóváhagyásáról 

45/2009 2009.6.9. 2009.6.25. 
HL L 162., 23. o. 
33. sz. kiegészítés, 
8. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 
12.) a belső piaci szolgáltatásokról 

2010.5.1. 

52/2009 2009.4.24. 2009.6.25. 
HL L 162., 34. o. 
33. sz. kiegészítés, 
23. o. 

A Bizottság 669/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a hulladékszállításról 
szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékle
tének kiegészítéséről 

2010.4.1. 

61/2009 2009.5.29. 2009.9.3. 
HL L 232., 13. o. 
47. sz. kiegészítés, 
14. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 
31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatá
rozásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 
31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelv módosításáról 

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 
31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében 
történő módosításáról 

A Bizottság 2049/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a mikro-, kis- és közép
vállalkozások által az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak és az 
attól kapott adminisztratív segítség szabályainak megállapításáról 

A Bizottság 507/2006/EK rendelete (2006. március 29.) a 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, emberi felhasz
nálásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalának feltételekhez 
kötött engedélyezéséről 

2009.12.23. 

62/2009 2009.5.29. 2009.9.3. 
HL L 232., 18. o. 
47. sz. kiegészítés, 
18. o. 

A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai 
gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi 
felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen 
termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében 

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekur
zorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, vala
mint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti 
kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megálla
pításáról 

2010.3.1.

HU C 341/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Tanács 1905/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az Európai 
Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK rendelet 
módosításáról 

107/2009 2009.10.22. 2009.12.17. 
HL L 334., 4. o. 
68. sz. kiegészítés, 
4. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (2009. június 
18.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barango
lásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza
bályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról 

2010.4.1. 

116/2009 2009.10.22. 2009.12.17. 
HL L 334., 19. o. 
68. sz. kiegészítés, 
19. o. 

A Bizottság 2009/385/EK ajánlása (2009. április 30.) a 2004/913/EK és a 
2005/162/EK ajánlásnak a jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazási 
rendszere tekintetében történő kiegészítéséről 

2010.11.1. 

129/2009 2009.12.4. 2010.3.11. 
HL L 62., 18. o. 
12. sz. kiegészítés, 
17. o. 

A Bizottság 658/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében kiadott forgalombahoza
tali engedélyekkel kapcsolatos egyes kötelezettségek megsértése miatt kisza
bott pénzbírságokról 

2010.8.1. 

150/2009 2009.12.4. 2010.3.11. 
HL L 62., 51. o. 
12. sz. kiegészítés, 
50. o. 

A Bizottság 308/2009/EK rendelete (2009. április 15.) a hulladékszállításról 
szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIA. és VI. 
mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról 

2010.4.1. 

160/2009 2009.12.4. 2010.3.11. 
HL L 62., 67. o. 
12. sz. kiegészítés, 
65. o. 

Helyénvaló kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműkö
dést az 1643/95/EK, 1654/2003/EK és 1112/2005/EK tanácsi rendelettel 
módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi 
rendeletre 

2010.4.15. 

7/2010 2010.1.29. 2010.4.22. 
HL L 101., 14. o. 
19. sz. kiegészítés, 
14. o. 

A Bizottság 506/2007/EK rendelete (2007. május 8.) az egyes elsőbbségi 
anyagok importőrei, illetve gyártói számára a létező anyagok kockázatainak 
értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfe
lelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról 

A Bizottság 465/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a létező kereskedelmi 
vegyi anyagok európai jegyzékében szereplő egyes potenciálisan perzisztens, 
biológiai felhalmozódásra hajlamos és toxikus anyagok importőreinek és 
gyártóinak a 793/93/EGK tanácsi rendelet alapján vizsgálatok elvégzésére 
és információszolgáltatásra való kötelezéséről 

A Bizottság 466/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes elsőbbségi 
anyagok importőrei és gyártói számára a létező anyagok kockázatainak 
értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfe
lelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve (2008. november 
19.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és 
-akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulá
torok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról 

2010.11.1. 

11/2010 2010.1.29. 2010.4.22. 
HL L 101., 21. o. 
19. sz. kiegészítés, 
21. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) 
a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról 

2010.10.1. 

12/2010 2010.1.29. 2010.4.22. 
HL L 101., 22. o. 
19. sz. kiegészítés, 
23. o. 

A Bizottság 2009/460/EK határozata (2009. június 5.) a 2004/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkében említett, a biztonsági 
célok elérésének értékelésére alkalmazandó közös biztonsági módszer elfo
gadásáról 

A Bizottság 2009/561/EK határozata (2009. július 22.) a 2006/679/EK 
határozatnak a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző- 
irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki 
előírások végrehajtása tekintetében történő módosításáról 

2010.10.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/35



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

17/2010 2010.3.1. 2010.6.10. 
HL L 143., 1. o. 
30. sz. kiegészítés, 
1. o. 

A Bizottság 479/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a 853/2004/EK, a 
854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 
853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló 
2076/2005/EK rendelet módosításáról 

A Bizottság 1243/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az állati eredetű 
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének 
módosításáról 

A Bizottság 1244/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2074/2005/EK 
rendeletnek a bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre 
vonatkozó végrehajtási intézkedések tekintetében történő módosításáról és a 
húsvizsgálattal kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különleges 
szabályok megállapításáról 

A Bizottság 1245/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2075/2005/EK 
rendelet I. mellékletének a folyékony pepszin a húsban előforduló trichinella 
kimutatására történő használata tekintetében történő módosításáról 

A Bizottság 1246/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2076/2005/EK 
rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halolajat importáló élelmiszer-ipari 
vállalkozók számára biztosított átmeneti időszak meghosszabbítása tekinte
tében történő módosításáról 

A Bizottság 1441/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az élelmiszerek 
mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet módosításáról 

2010.5.1. 

18/2010 2010.3.1. 2010.6.10. 
HL L 143., 4. o. 
30. sz. kiegészítés, 
4. o. 

A Tanács 301/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a takarmány- és 
élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonat
kozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének bizto
sítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK 
rendelet I. mellékletének kiigazításáról 

A Bizottság 737/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a rákfélék betegségeit, 
a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referenci
alaboratóriumok kijelöléséről, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist 
vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára további kötelezett
ségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról 

A Bizottság 1019/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az élelmiszer- 
higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet II. 
mellékletének módosításáról 

A Bizottság 1020/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az állati eredetű 
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének, 
valamint a 2076/2005/EK rendelet azonosító jelölés, nyerstej és tejter
mékek, tojás és tojástermékek, valamint bizonyos halászati termékek tekin
tetében történő módosításáról 

A Bizottság 1021/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszer
vezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékle
tének, valamint a 2076/2005/EK rendelet élő kagyló, bizonyos halászati 
termékek és a hatósági ellenőrzéseket segítő vágóhídi személyzet tekinte
tében történő módosításáról 

A Bizottság 1022/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 2074/2005/EK 
rendeletnek az összes illékony nitrogénbázis (TVB-N) megengedett határ
értékei tekintetében történő módosításáról 

2010.5.1.

HU C 341/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.



Határozat száma Elfogadás 
időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 1023/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 2076/2005/EK 
rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halolajat importáló élelmiszer-ipari 
vállalkozók számára biztosított átmeneti időszak meghosszabbítása tekinte
tében történő módosításáról 

A Bizottság 1029/2008/EK rendelete (2008. október 20.) a 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes európai standardokra 
való hivatkozás frissítése céljából történő módosításáról 

A Bizottság 1250/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 
2074/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek, 
élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak beho
zatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében 
történő módosításáról 

A Bizottság 2008/337/EK határozata (2008. április 24.) a 21/2004/EK 
tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonat
kozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 
2006/968/EK határozat módosításáról 

A Bizottság 2008/654/EK határozata (2008. július 24.) a 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált 
többéves nemzeti ellenőrzési tervről szóló éves jelentés elkészítésében a 
tagállamokat segítő iránymutatásokról 

19/2010 2010.3.12. 2010.6.10. 
HL L 143., 8. o. 
30. sz. kiegészítés, 
9. o. 

A Bizottság 832/2007/EK rendelete (2007. július 16.) a 197/2006/EK 
rendeletnek a korábban élelmiszerként használt termékek felhasználása 
tekintetében történő módosításáról és az ilyen élelmiszerekre vonatkozó 
átmeneti intézkedések érvényességének a meghosszabbításáról 

A Bizottság 829/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az 1774/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., VII., VIII., X. és XI. mellékle
tének egyes állati melléktermékek forgalomba hozatala tekintetében történő 
módosításáról 

A Bizottság 1432/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az 
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékle
tének az állati melléktermékek jelölése és szállítása tekintetében történő 
módosításáról 

A Bizottság 1576/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az 
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állati melléktermékek 
ártalmatlanítása és felhasználásai tekintetében történő végrehajtásáról szóló 
92/2005/EK rendelet módosításáról 

2010.5.1. 

23/2010 2010.3.12. 2010.6.10. 
HL L 143., 16. o. 
30. sz. kiegészítés, 
19. o. 

A 96/3/Euratom, ESZAK, EK, a 98/28/EK és a 2004/4/EK bizottsági 
irányelv újra belefoglalva. 

2010.5.1. 

27/2010 2010.3.12. 2010.6.10. 
HL L 143., 20. o. 
30. sz. kiegészítés, 
26. o. 

A Bizottság 303/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegház
hatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszi
vattyú-berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére 
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek 
meghatározásáról 

A Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegház
hatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó 
készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonat
kozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatá
rozásáról 

A Bizottság 305/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházha
tású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését 
végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és 
kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 

2010.11.1.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/37
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időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 

időpontja 

A Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházha
tású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való vissza
nyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmé
nyek és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 

A Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek 
tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok mini
mumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltéte
leinek meghatározásáról 

A Bizottság 308/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament 
és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képe
sítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatá
rozásáról 

29/2010 2010.3.12. 2010.6.10. 
HL L 143., 24. o. 
30. sz. kiegészítés, 
31. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 
16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti 
biztonsági irányelv) módosításáról 

2010.10.1.

HU C 341/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16.


