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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

(2008. február 12.)

az 1798/2003/EK rendeletnek a közigazgatási együttműködés bevezetése, valamint a
szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére, a különös szabályozásra és a hozzáadottértékadó-
visszatérítésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információcsere tekintetében történő

módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (2),

mivel:

(1) A 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesí-
tési helye tekintetében történő módosításáról szóló,
2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelv (3) által a
szolgáltatásnyújtás helyére vonatkozóan bevezetett
módosítások azt jelentik, hogy az adóalanyoknak teljesí-
tett szolgáltatások nyújtására elsősorban az igénybevevő
letelepedési helyén kerül sor. Amennyiben a szolgáltatás
nyújtója és a szolgáltatás igénybevevője különböző tagál-
lamokban telepedett le, a fordított adózási mechanizmus
az eddigieknél gyakrabban alkalmazandó.

(2) A hozzáadottérték-adónak (HÉA) a fordított adózási
mechanizmus hatálya alá tartozó szolgáltatásokra való
megfelelő alkalmazása érdekében a tagállamok által a
szolgáltatást nyújtóra vonatkozóan összegyűjtött adatokat

közölni kell a szolgáltatás igénybevevőjének letelepedési
helye szerinti tagállammal. A hozzáadottérték-adó terü-
letén történő közigazgatási együttműködésről szóló,
2003. október 7-i 1798/2003/EK tanácsi rendeletnek (4)
rendelkeznie kell e közlésről.

(3) A 2008/8/EK irányelv kiterjeszti a különös szabályozás
alkalmazási körét a Közösségben nem letelepedett adóa-
lanyok által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra is.

(4) A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem
egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a
2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adó
visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv (5)
egyszerűsíti a HÉA visszatérítésére vonatkozó eljárást
abban a tagállamban, amelyben az érintett adóalanyt a
HÉA tekintetében nem vették nyilvántartásba.

(5) A különös szabályozás alkalmazási körének kiterjesztése
és a visszatérítés helye szerinti tagállamban nem letelepe-
dett adóalanyok részére történő visszatérítés eljárásának
módosításai azt jelentik, hogy az érintett tagállamok
jelentősen több információt cserélnek. A szükséges infor-
mációcsere nem háríthat túlzott adminisztratív terheket
az érintett tagállamokra. Az információcserét tehát elekt-
ronikus úton, az információcsere meglévő rendszerein
keresztül kell lebonyolítani.

(6) Az 1798/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,
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(1) A 2005. szeptember 7-i vélemény.
(2) A 2005. május 12-i vélemény.
(3) Lásd e Hivatalos Lap 11 oldalát.

(4) HL L 264., 2003.10.15., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
lettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(5) Lásd e Hivatalos Lap 23 oldalát.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1798/2003/EK rendelet 2010. január 1-jétől a következő-
képpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe
az alábbi szöveg lép:

„A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK irányelv (*) 357. cikkében
említett időszakra vonatkozóan szabályokat és eljárásokat
is megállapít az említett irányelv XII. címének 6. fejezete
szerinti különös szabályozás keretében elektronikus úton
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó HÉA-adatok elektro-
nikus úton történő cseréjére, valamint az esetleges ezt
követő információcserére, és – amennyiben e különös
szabályozás alá tartozó szolgáltatásokról van szó – a pénz-
összegeknek az illetékes tagállami hatóságok közötti átuta-
lására.

___________
(*) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2008/8/EK

irányelvvel (HL L 44., 2008.2.20., 11. o.) módosított
irányelv.”

2. A 2. cikk 8–11. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„8. »Közösségen belüli termékértékesítés«: bármely termék-
értékesítés, amelyet a 2006/112/EK irányelv 262.
cikkében meghatározott összesítő nyilatkozat kere-
tében be kell jelenteni;

9. »Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás«: bármely szol-
gáltatásnyújtás, amelyet a 2006/112/EK irányelv 262.
cikkében meghatározott összesítő nyilatkozat kere-
tében be kell jelenteni;

10. »Közösségen belüli termékbeszerzés«: ingó vagyon
felett tulajdonosi rendelkezési jog megszerzése a
2006/112/EK irányelv 20. cikke szerint;

11. »HÉA-azonosítószám«: a 2006/112/EK irányelv 214.,
215. és 216. cikkében előírt azonosítószám;”.

3. A 22. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(1) Mindegyik tagállam olyan elektronikus adatbázist
tart fenn, amelyben a 2006/112/EK irányelv XI. címének
6. fejezetével összhangban gyűjtött információt dolgozza fel
és tárolja.”

4. A 23. cikk 2. pontjának első bekezdése helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„2. mindazon Közösségen belüli termékértékesítés és mind-
azon Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás összértéke,
amelyet az információt adó tagállamban a HÉA tekinte-
tében nyilvántartásba vett piaci szereplők teljesítettek
HÉA-azonosítószámmal rendelkező személyeknek.”

5. A 24. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:

„Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága a területén
adóztatandó Közösségen belüli termékbeszerzés vagy
Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás ellenőrzése céljából
ezt szükségesnek tartja, úgy a 22. cikkel összhangban tárolt
adatok alapján, kizárólag a HÉA-előírások megsértésének
megelőzése céljából közvetlenül és haladéktalanul megkap-
hatja a következő információkat, illetve azokhoz elektro-
nikus úton hozzáférhet:

1. azon személyek HÉA-azonosítószámai, akik a 23. cikk
első bekezdésének 2. pontjában említett termékértékesí-
tést és szolgáltatásnyújtást végeztek;

2. az olyan termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások
összértéke, amelyet minden egyes ilyen személy nyújt
a 23. cikk első bekezdésének 1. pontjában említett
HÉA-azonosítószámmal rendelkező minden egyes
személynek.”

6. A 27. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Minden tagállam illetékes hatósága biztosítja azt,
hogy bármely adott személy HÉA-azonosítószámának érvé-
nyességéről megerősítést kaphassanak a Közösségen belüli
termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt
vevő, továbbá a 2006/112/EK irányelv 357. cikkében emlí-
tett időszak alatt különösen az említett irányelv II. mellék-
letében említett elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat
nyújtó nem letelepedett adóalanyok.

A 2006/112/EK irányelv 357. cikkében meghatározott
időszak alatt a tagállamok az ilyen megerősítéseket, össz-
hangban az ezen rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében
említett eljárással, elektronikus úton szolgáltatják.”
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7. A VI. fejezet címének helyébe a következő lép:

„A 2006/112/EK IRÁNYELV XII. CÍMÉNEK 6. FEJEZETE
SZERINTI KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK”.

8. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„ 28. cikk

A következő rendelkezéseket a 2006/112/EK irányelv XII.
címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályo-
zásra kell alkalmazni. Az említett irányelv 358. cikkében
található meghatározásokat e fejezet keretében is alkal-
mazni kell.”

9. A 29. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 2006/112/EK irányelv 361. cikkében megállapí-
tott adatokat a Közösségben nem letelepedett adóala-
nyoknak tevékenységük megkezdésekor elektronikus úton
kell benyújtaniuk az azonosítót kiadó tagállam részére. A
technikai részleteket, beleértve az egységes elektronikus
üzenetet is, az ezen rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében
előírt eljárással összhangban határozzák meg.”

10. A 30. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:

„A 2006/112/EK irányelv 365. cikkében megállapított
adatokat tartalmazó adóbevallást elektronikus úton kell
benyújtani. A technikai részleteket, beleértve az egységes
elektronikus üzenetet is, az ezen rendelet 44. cikkének (2)
bekezdésében előírt eljárással összhangban határozzák
meg.”

11. A 31. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„31. cikk

A 22. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni az azonosítót
kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 360., 361.,
364. és 365. cikkével összhangban begyűjtött adatokra is.”

12. A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

A 2006/112/EK irányelv 357. cikkében meghatározott
időszakra az ezen rendelet 28–33. cikkét kell alkalmazni.”

13. A szöveg a következő VIa. fejezettel egészül ki:

„VIa. FEJEZET

A 2008/9/EK IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ELJÁ-
RÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓCSERÉRE ÉS
INFORMÁCIÓMEGŐRZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKE-
ZÉSEK.

34a. cikk

(1) Abban az esetben, amikor a letelepedés helye szerinti
tagállam illetékes hatósága a nem a visszatérítés helye
szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letele-
pedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben
előírt hozzáadottérték-adó visszatérítés részletes szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i
2008/9/EK irányelv (*) 5. cikke szerinti hozzáadottérték-
adó visszatérítési kérelmet kap kézhez, és az említett
irányelv 18. cikkét nem alkalmazandó, a kérelem kézhez-
vételét követő 15 naptári napon belül elektronikus úton
továbbítja a kérelmet valamennyi érintett, visszatérítés
szerinti tagállam illetékes hatósága felé, megerősítve ezzel,
hogy a kérelmező hozzáadottérték-adó szempontjából
adóalanynak számít, és hogy a 2008/9/EK irányelv 2.
cikkének 5. pontjában meghatározott kérelmező által
adott azonosító- vagy nyilvántartási szám a visszatérítési
időszakra érvényes.

(2) A visszatérítés szerinti tagállamok illetékes hatóságai
elektronikus úton továbbítják a többi tagállam illetékes
hatóságai részére a 2008/9/EK irányelv 9. cikke (2) bekez-
désének alapján általuk kért információkat. A technikai
részleteket, beleértve az egységes elektronikus üzenetet is,
amelynek révén ezen információt továbbítják, az ezen ren-
delet 44. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárással össz-
hangban kell meghatározni.

(3) A visszatérítés szerinti valamennyi tagállam illetékes
hatóságai elektronikus úton értesítik a többi tagállam ille-
tékes hatóságait, amennyiben élni kívánnak azzal a lehető-
séggel, amely szerint előírható a kérelmező számára üzleti
tevékenységének a 2008/9/EK irányelv 11. cikkében emlí-
tett harmonizált kódokkal való leírása.

Az első albekezdésben említett harmonizált kódok az ezen
rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárással össz-
hangban, a 3037/90/EGK rendeletben megállapított NACE
osztályozási rendszer alapján kerülnek meghatározásra.

___________
(*) HL L 44., 2008.2.20., 23. o.”
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14. A 39. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg
lép:

„A Bizottság és a tagállamok a 2006/112/EK irányelv 357.
cikkében meghatározott időszak alatt biztosítják, hogy az
információcseréhez az ezen rendelet 29. és 30. cikke
szerint szükséges meglévő vagy új kommunikációs és infor-
mációcsere-rendszerek működőképesek legyenek. A
Bizottság felelős a közös kommunikációs hálózat/közös
rendszerinterfész (CCN/CSI) bármilyen fejlesztéséért, ha ez
szükséges a tagállamok közötti információcseréhez. A tagál-
lamok felelősek a saját rendszereik bármilyen fejlesztéséért,
ha ez szükséges az információ CCN/CSI segítségével történő
cseréjéhez.”

2. cikk

Az 1798/2003/EK rendelet 2015. január 1-jétől a következő-
képpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe
az alábbi szöveg lép:

„Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat is megállapít a
2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezete szerinti
különös szabályozások keretében nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó HÉA-adatok elektronikus úton történő cseréjére,
valamint az esetleges ezt követő információcserére, és –

amennyiben e különös szabályozások alá tartozó szolgálta-
tásokról van szó – a pénzösszegeknek az illetékes tagállami
hatóságok közötti átutalására.”

2. A 2. cikkben az egész bekezdést (1)-re kell átszámozni, és a
következő bekezdést kell beilleszteni:

„(2) A 2006/112/EK irányelv 358., 358a. és a 369a.
cikkében foglalt fogalommeghatározások ezen irányelv
céljaira is alkalmazandók.”

3. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartal-
mazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt
megkeresést. Amennyiben a tagállam úgy véli, hogy nincs
szükség közigazgatási vizsgálatra, ennek indokait haladék-
talanul közli a megkereső hatósággal.

Ugyanakkor az első albekezdés ellenére és ezen rendelet 40.
cikkének sérelme nélkül, azt a megkeresést, amely olyan
összegekre vonatkozik, amelyeket valamely adóalany az
abban a tagállamban adóztatandó távközlési szolgáltatá-
sokkal, műsorszolgáltatással és elektronikus úton nyújtott
szolgáltatással kapcsolatban vallott be, amelyben a megke-
reső hatóság található, és amely szolgáltatás esetében az
adóalany él a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének
3. szakaszában előírt különös szabályozással, vagy annak
mellőzése mellett dönt, a megkeresett hatóság csak abban
az esetben utasíthatja el, ha az érintett adóalanyra vonatko-
zóan két évnél nem régebbi közigazgatási vizsgálat eredmé-
nyét már megküldték a megkereső hatóság részére.

A második albekezdésben említett – a megkereső hatóság
által benyújtott, és a megkeresett hatóság által a 44. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadandó, e
bekezdés és a 40. cikk (1) bekezdése közötti kapcsolatra
vonatkozó legjobb gyakorlatok nyilatkozatának megfe-
lelően megvizsgált – megkeresések tekintetében azonban
az a tagállam, amelyik a 40. cikk alapján megtagadja a
közigazgatási vizsgálat lefolytatását, a megkereső hatóságot
tájékoztatja az adóalany által a megelőző két év során a
megkereső hatóság szerinti tagállamban nyújtott vala-
mennyi vonatkozó szolgáltatás teljesítési időpontjáról és
értékéről.”

4. A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első bekezdés alkalmazásában minden egyes, letele-
pedés szerinti tagállam együttműködik a fogyasztás szerinti
valamennyi tagállammal, így lehetővé téve annak ellenőr-
zését, hogy a területén letelepedett adóalanyok helyesen
bevallják és megfizetik-e az azon távközlési szolgáltatá-
sokat, műsorszolgáltatásokat és az elektronikus úton nyúj-
tott szolgáltatásokat terhelő HÉA-t, amelyek esetében az
adóalany él a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének
3. szakaszában előírt különös szabályozással, vagy annak
mellőzése mellett dönt. A letelepedés szerinti tagállam a
tudomására jutó valamennyi eltérésről tájékoztatja a
fogyasztás szerinti tagállamot.”

5. A 18. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg
lép:

„Minden tagállam meghatározza, hogy részt kíván-e venni
egy adott információfajta cseréjében, és hogy ez automa-
tikus vagy strukturált automatikus csere útján történik.
Azonban minden egyes tagállamnak részt kell vennie a
számára azon távközlési szolgáltatások, műsorszolgálta-
tások és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások vonatko-
zásában rendelkezésre álló információk cseréjében, amely
szolgáltatások esetében az adóalany él a 2006/112/EK
irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában előírt
különös szabályozással, vagy annak mellőzése mellett
dönt.”
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6. A 27. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Minden tagállam illetékes hatósága biztosítja azt,
hogy bármely adott személy HÉA-azonosítószámának érvé-
nyességéről megerősítést kaphassanak a Közösségen belüli
termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt vevő
személyek, valamint különösen a 2006/112/EK irányelv II.
mellékletében említett távközlési szolgáltatásokat, műsor-
szolgáltatásokat és elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat
nyújtó nem letelepedett adóalanyok.

A tagállamok az ilyen megerősítéseket, összhangban az
ezen rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében említett eljá-
rással, elektronikus úton szolgáltatják.”

7. A VI. fejezet címének helyébe a következő lép:

„A 2006/112/EK IRÁNYELV XII. CÍMÉNEK 6. FEJEZETE
SZERINTI KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁSOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK”.

8. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk

A következő rendelkezéseket a 2006/112/EK irányelv XII.
címének 6. fejezetében előírt különös szabályozásra kell
alkalmazni.”

9. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

(1) A 2006/112/EK irányelv 361. cikkében megállapított
adatokat a Közösségben nem letelepedett adóalanyoknak
tevékenységük megkezdésekor elektronikus úton kell
benyújtaniuk az azonosítót kiadó tagállam részére. A tech-
nikai részleteket, beleértve az egységes elektronikus
üzenetet is, az e rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében
foglalt eljárással összhangban határozzák meg.

(2) Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben
említett adatokat elektronikus úton továbbítja a többi
tagállam illetékes hatóságainak azon hónap utolsó napjától
számított 10 napon belül, amelyben azok a Közösségben
nem letelepedett adóalanytól beérkeztek. A 2006/112/EK
irányelv 369b. cikke szerinti különös szabályozást alkal-
mazó adóalany azonosítására szolgáló megfelelő adatokat
továbbítani kell a többi tagállam illetékes hatóságainak azon
hónap utolsó napjától számított 10 napon belül, amelyben
az adóalany az említett irányelv 369b. cikkének hatálya alá
tartozó adóztatandó tevékenységének megkezdését bejelen-

tette. A többi tagállam illetékes hatóságait ugyanilyen
módon kell értesíteni a kiadott HÉA-azonosítószámról.

A technikai részleteket, beleértve az egységes elektronikus
üzenetet is, amelynek révén az adatok közlésére sor kerül,
az ezen rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljá-
rással összhangban határozzák meg.

(3) Az azonosítót kiadó tagállam elektronikus úton hala-
déktalanul tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait,
ha a Közösségben nem letelepedett adóalany vagy a
fogyasztás szerinti tagállamban nem letelepedett adóalany
kikerül a különleges szabályozásból.”

10. A 30. cikk első és második bekezdésének helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 365. és 369g. cikkében megálla-
pított adatokat tartalmazó adóbevallást elektronikus úton
kell benyújtani. A technikai részleteket, beleértve az
egységes elektronikus üzenetet is, az ezen rendelet 44.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárással összhangban
határozzák meg.

Az azonosítót kiadó tagállam ezen adatokat elektronikus
úton továbbítja az érintett fogyasztás szerinti tagállam ille-
tékes hatóságának legkésőbb azon hónap utolsó napjától
számított 10 napon belül, amelyben az adóbevallás beérke-
zett. A 2006/112/EK irányelv 369g. cikkének második
bekezdésében meghatározott információkat szintén továb-
bítani kell az érintett letelepedés szerinti tagállam illetékes
hatósága részére. Azon tagállamok, amelyek az adóbevallás
elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben hatá-
rozták meg, az összegeket a bevallási időszak utolsó
napjára érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra.
Az átváltást az Európai Központi Bank által az adott
napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint
kell elvégezni, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek
közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint.
Az ezen adatok továbbítására vonatkozó technikai részle-
teket az ezen rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerinti
eljárással összhangban határozzák meg.”

11. A 31. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„31. cikk

Az e rendelet 22. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni az
azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv
360., 361., 364., 365., 369c., 369f. és 369 g. cikkével
összhangban begyűjtött adatokra is.”
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12. A 32. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A fogyasztás szerinti tagállamba a 2006/112/EK irányelv
XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában előírt különös
szabályozással összhangban továbbítandó kifizetéseket ille-
tően az azonosítót kiadó tagállam az első és második
bekezdésben említett összegek meghatározott százalékát a
következők szerint tartja meg:

a) 2015. január 1-jétől2016. december 31-ig – 30 %;

b) 2017. január 1-jétől2018. december 31-ig – 15 %;

c) 2019. január 1-jétől – 0 %.”

13. A 34. cikket törölni kell.

14. A 39. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az informá-
ciócseréhez a 29. és 30. cikk szerint szükséges meglévő
vagy új kommunikációs és információcsere-rendszerek
működőképesek legyenek. A Bizottság felelős a közös
kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész (CCN/CSI)
bármilyen fejlesztéséért, ha ez szükséges a tagállamok
közötti információcseréhez. A tagállamok felelősek a saját
rendszereik bármilyen fejlesztéséért, ha ez szükséges az
információ CCN/CSI segítségével történő cseréjéhez.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

A rendelet 1. és 2. cikkét a következő időpontoktól kell alkal-
mazni.

a) az 1. cikket 2010. január 1-jétől;

b) a 2. cikket 2015. január 1-jétől.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
A. BAJUK
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