
A BIZOTTSÁG 1179/2008/EK RENDELETE

(2008. november 28.)

az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására
irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb
intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008. május 26-i
2008/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
22. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/94/EK bizottsági irányelv (2) részletes szabályokat
állapít meg a 2008/55/EK irányelv egyes rendelkezé
seinek végrehajtására. A tapasztalatok azonban rámu
tattak, hogy az irányelv – jogi természeténél fogva –

nem a leghatékonyabb eszköz a kölcsönös segítség
nyújtás egységes eljárásának teljes megvalósítására. Ezért
helyénvaló a szóban forgó irányelvet rendelettel felvál
tani.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere
megkönnyítése érdekében minden jogsegély iránti megke
resést, valamint minden kísérő dokumentumot és infor
mációt – lehetőség szerint – elektronikus úton kell továb
bítani.

(3) A megfelelő adatok és információk továbbításának bizto
sítása érdekében ki kell alakítani a tagállamok nemzeti
hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás iránti megke
resésre szolgáló űrlapok mintáit. Az elektronikus
kommunikációs rendszer követelményeihez és lehetősé
geihez való alkalmazkodás céljából lehetővé kell tenni az
elektronikus űrlapok szerkezetének és külső megjelené
sének a minták módosítása nélküli naprakésszé tételét,
amennyiben a megkeresések tartalmazzák a kért adatokat
és információkat.

(4) Annak érdekében, hogy a Bizottság számára lehetővé
váljék a 2008/55/EK irányelvben lefektetett eljárások
eredményességének és hatékonyságának rendszeres érté
kelése, indokolt előírni, hogy bizonyos információkat a
tagállamok minden évben közöljenek a Bizottsággal.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a behajtási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez az rendelet a 2008/55/EK irányelv 4. cikke (2) és (4) bekez
désének, 5. cikke (2) és (3) bekezdésének, 7. cikkének,
8. cikkének, 9. cikkének, 11. cikkének, 12. cikke (1) és (2)
bekezdésének, 14. cikkének, 18. cikke (3) bekezdésének és
24. cikkének végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat
állapítja meg.

Ez az irányelv megállapítja továbbá a behajtott összegek átvál
tására, átutalására, a követelés legkisebb, a jogsegély iránti
megkeresést alátámasztó összegének meghatározására vonat
kozó részletes szabályokat, valamint a hatóságok közötti infor
mációközlés lehetséges eszközeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

1. „elektronikus úton történő” továbbítás: az adatfeldolgozó
(ideértve a digitális tömörítést) elektronikus készülék alkal
mazásával, vezeték, rádióátvitel, optikai technológia vagy
egyéb elektromágneses eszköz felhasználásával történő
átvitel;

2. „CCN/CSI-hálózat”: a közös kommunikációs hálózaton (CCN)
és a közös rendszerinterfészen (CSI) alapuló, az illetékes
hatóságok között a vám- és adóügy területén a teljes körű
elektronikus információtovábbítás biztosítása érdekében a
Közösség által kifejlesztett közös felület.

II. FEJEZET

INFORMÁCIÓ IRÁNTI MEGKERESÉS

3. cikk

A 2008/55/EK irányelv 4. cikkében említett, információ iránti
megkeresésnek az ezen rendelet I. mellékletében megadott
űrlapmintában található adatokat és információkat kell tartal
maznia.

A megkereső hatóság, amennyiben bármilyen egyéb hatósághoz
is intézett hasonló megkeresést, az információ iránti kérelmében
jelzi ennek a másik hatóságnak a nevét.
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4. cikk

Az információ iránti megkeresés vonatkozhat a következők
bármelyikére:

1. az adós;

2. bármilyen olyan személy, aki a megkereső hatóság székhe
lyéül szolgáló tagállam (a továbbiakban: „a megkereső
hatóság tagállama”) hatályban lévő jogszabályai értelmében
felel a követelés rendezéséért;

3. bármilyen harmadik fél, akinek az (1) vagy a (2) bekezdésben
említett valamelyik személy tulajdona a birtokában van.

5. cikk

(1) A megkeresett hatóság az információ iránti megkeresés
kézhezvételét a lehető legkorábban, de mindenképpen a kézhez
vételtől számított hét napon belül írásban visszaigazolja.

(2) A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételét köve
tően szükség szerint azonnal bekéri a további szükséges infor
mációkat a megkereső hatóságtól. A megkereső hatóság megad
minden olyan további szükséges információt, amelyhez rendes
körülmények között hozzáfér.

6. cikk

(1) A megkeresett hatóság a kért információ minden részletét
eljuttatja a megkereső hatóságnak, amint és amikor azt megsze
rezte.

(2) Amennyiben a kért információ ésszerű időn belül részben
vagy egyáltalán nem szerezhető be, tekintettel az adott esetre, a
megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot erről,
jelezve ennek okát.

A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételének visszaiga
zolásától számított hat hónap elteltével minden esetben tájékoz
tatja a megkereső hatóságot annak a vizsgálatnak az eredmé
nyéről, amelyet a kért információ beszerzése céljából folytatott.

A megkeresett hatóságtól kapott tájékoztatás fényében a megke
reső hatóság az előbbit felkérheti a vizsgálat folytatására. Ezt a
megkeresést a megkeresett hatóság által végrehajtott vizsgálat
eredményéről szóló kézbesítés kézhezvételétől számított két
hónapon belül készítik el, és azt a megkeresett hatóság az
eredeti megkeresésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban
kezeli.

7. cikk

Amennyiben a megkeresett hatóság úgy határoz, hogy nem
teljesíti a hozzá intézett, információ iránti megkeresést, értesíti

a megkereső hatóságot a megkeresés megtagadásának okáról,
megjelölve a 2008/55/EK irányelv 4. cikkének azon rendelkezé
seit, amelyekre hivatkozik. Ezt a kézbesítést a megkeresett
hatóság döntésének meghozatalát követően azonnal, de
mindenképpen a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától
számított három hónapon belül megküldi.

8. cikk

A megkereső hatóság bármikor visszavonhatja a megkeresett
hatóságnak elküldött, információ iránti megkeresést. A visszavo
násról szóló határozatot eljuttatja a megkeresett hatóságnak.

III. FEJEZET

KÉZBESÍTÉS IRÁNTI MEGKERESÉS

9. cikk

A 2008/55/EK irányelv 5. cikkében említett, kézbesítés iránti
megkeresésnek az e rendelet II. mellékletében megadott űrlap
mintában található adatokat és információkat kell tartalmaznia.

A kézbesítési megkeresés tárgyát képező okmány vagy határozat
egy eredeti vagy hiteles másolati példánya csatolandó a megke
reséshez.

10. cikk

A kézbesítés iránti megkeresés bármely természetes vagy jogi
személyre vonatkozhat, akinek – a megkereső hatóság tagálla
mának hatályban lévő törvényeivel összhangban – tájékoztatást
kell kapnia a személyét érintő okmányról vagy határozatról.

Amennyiben az okmányban vagy határozatban, amelynek
kézbesítését kérték, ezt nem jelezték, a kézbesítés iránti megke
resésben a megkereső hatóság tagállamában hatályban lévő, a
követelés megtámadására vagy behajtására vonatkozó eljárások
szabályaira hivatkozni kell.

11. cikk

(1) A megkeresett hatóság a kézbesítés iránti megkeresés
kézhezvételét a lehető legkorábban, de mindenképpen a kézhez
vételtől számított hét napon belül írásban visszaigazolja.

A megkeresett hatóság a kézbesítés iránti megkeresés kézhez
vételét követően azonnal meghozza a szükséges intézkedéseket,
hogy a székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabá
lyaival összhangban történjen meg a kézbesítés.

A megkeresett hatóság szükség esetén, de a kézbesítés iránti
megkeresésben feltüntetett kézbesítési határidő veszélyeztetése
nélkül, további információt kér a megkereső hatóságtól.
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A megkereső hatóság megadja mindazt a további információt,
amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

(2) A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső ható
ságot a kézbesítés időpontjáról, mihelyt az megtörtént, olyan
módon, hogy a kézbesítést igazolja a megkereső hatóság részére
visszaküldött megkeresés iránti formanyomtatványon.

IV. FEJEZET

BEHAJTÁSRA VAGY BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKRE
VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

12. cikk

(1) A 2008/55/EK irányelv 6., illetve 13. cikkében említett,
behajtásra vagy biztosítási intézkedésekre vonatkozó megkere
séseknek az ezen rendelet III. mellékletében megadott űrlapmin
tában található adatokat és információkat kell tartalmazniuk.

A szóban forgó megkereséseknek nyilatkozatot kell tartalmaz
niuk arról, hogy a kölcsönös segítségnyújtási eljárás elindítá
sának a 2008/55/EK irányelvben lefektetett feltételei teljesültek.

(2) A végrehajtható okirat eredeti vagy hitelesített másolati
példánya csatolandó a behajtásra vagy a biztosítási intézkedések
meghozatalára vonatkozó megkereséshez. Több követelésre is
kiállítható egyetlen ilyen okmány, amennyiben azok egy és
ugyanazon személyre vonatkoznak.

Ezen rendelet 13–20. cikkének alkalmazásában minden olyan
követelés, amelyre ugyanaz a végrehajtható okirat vonatkozik,
egyetlen követelésnek tekintendő.

13. cikk

A behajtásra vagy a biztosítási intézkedések foganatosítására
vonatkozó megkeresés bármilyen, a 4. cikkben említett
személyre vonatkozhat.

14. cikk

(1) Amennyiben a megkeresett hatóság tagállamának pénz
neme eltér a megkereső hatóság tagállamának pénznemétől, a
megkereső hatóság mindkét pénznemben megállapítja a behaj
tandó követelés összegét.

(2) Az (1) bekezdés alapján alkalmazandó átváltási árfolyam
a megkereső hatóság tagállamának legmértékadóbb devizapiacán
vagy piacain a behajtásra vonatkozó megkeresés küldésének
napján jegyzett legutolsó eladási árfolyam.

15. cikk

(1) A megkeresett hatóság a lehető legkorábban, de minden
képpen a behajtásra vagy a biztosítási intézkedések foganatosí

tására vonatkozó megkeresés kézhezvételtől számított hét
napon belül

a) igazolja a megkeresés kézhezvételét;

b) felkéri a megkereső hatóságot a megkeresés kiegészítésére, ha
az nem tartalmazza a 2008/55/EK irányelv 7. cikkében emlí
tett információt vagy egyéb adatokat.

(2) Ha a megkeresett hatóság a 2008/55/EK irányelv
8. cikkében meghatározott három hónapos időszakon belül
nem teszi meg a szükséges intézkedést, a lehető legkorábban,
de mindenképpen az említett időszak leteltét követő hét napon
belül tájékoztatja a megkereső hatóságot a határidő elmulasztá
sának okáról.

16. cikk

Amennyiben az adott eset vonatkozásában a követelés részben
vagy egyáltalán nem hajtható be, vagy a biztosítási intézkedések
nem hozhatók meg ésszerű időn belül, a megkeresett hatóság
tájékoztatja erről a megkereső hatóságot, jelezve ennek okát.

A megkeresett hatóság legkésőbb a megkeresés kézhezvételének
visszaigazolásától számított minden hat hónapos időszak eltel
tével tájékoztatja a megkereső hatóságot a behajtásra vagy a
biztosítási intézkedésekre vonatkozó eljárás előrehaladásáról
vagy eredményéről.

A megkereső hatóság a megkeresett hatóságtól kapott informá
ciók alapján felkérheti ez utóbbit a behajtásra vagy a biztosítási
intézkedésekre vonatkozó eljárás ismételt megindítására. Ez a
megkeresés írásban nyújtandó be az eljárás eredményéről
szóló kézbesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül
és azt a megkeresett hatóság az eredeti megkeresésre vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

17. cikk

(1) A megkereső hatóság a megkeresett hatóságot értesíti
minden, a követelés vagy a végrehajtható okirat megtámadására
vonatkozó, a megkereső hatóság tagállamában megtett intézke
désről közvetlenül azután, hogy értesült róla.

(2) Amennyiben a megkeresett hatóság tagállamában
hatályban lévő törvények, rendeletek vagy a közigazgatási
gyakorlat nem teszik lehetővé a 2008/55/EK irányelv
12. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében
kérelmezett biztosítási intézkedéseket vagy behajtást, a megke
resett hatóság a lehető legkorábban, de mindenképpen az (1)
bekezdésben említett kézbesítés kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja erről a megkereső hatóságot.
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(3) A megkeresett hatóság, közvetlenül azután, hogy értesült
róla, a megkereső hatóságot értesíti minden olyan intézkedésről,
amelyet a megkeresett hatóság tagállamában tesznek a
2008/55/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének második albe
kezdése értelmében behajtott követelések visszatérítése vagy a
megtámadott követelések behajtásával kapcsolatos kártérítés
érdekében.

A megkeresett hatóság a lehetőségekhez mérten bevonja a
megkereső hatóságot a visszatérítendő vagy kártérítésként fize
tendő összegek rendezési eljárásába. A megkeresett hatóság
indokolt megkeresése alapján a megkereső hatóság ezen megke
resés kézhezvételétől számított két hónapon belül átutalja a
megtérített összegeket és a kifizetett kártérítéseket.

18. cikk

(1) Amennyiben a behajtásra vagy a biztosítási intézkedések
meghozatalára vonatkozó megkeresés a követelés kifizetése vagy
megszüntetése, illetve egyéb ok miatt tárgytalanná válik, a
megkereső hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a megkere
sett hatóságot, hogy ez utóbbi az általa megkezdett intézkedé
seket leállíthassa.

(2) Amennyiben a behajtásra vagy a biztosítási intézkedések
meghozatalára vonatkozó megkeresés tárgyát képező követelés
összege bármilyen okból módosul, a megkereső hatóság arról
tájékoztatja a megkeresett hatóságot, és szükség esetén kiállítja
az új végrehajtható okiratot.

(3) Amennyiben a módosítás a követelés összegének csök
kentését jelenti, a megkeresett hatóság tovább folytatja azokat
az intézkedéseket, amelyeket a behajtás vagy a biztosítási intéz
kedések foganatosítása érdekében elkezdett, de ezek a még
fennálló összegre korlátozódnak.

Amennyiben addig az időpontig, amikor a megkeresett hatóság
tájékoztatást kap a követelés összegének csökkentéséről, az
említett hatóság a még fennálló összeget meghaladó összeget
hajtott be, de a 19. cikkben említett átutalási eljárást még
nem indította meg, a megkeresett hatóság a túlfizetés összegét
visszafizeti az arra jogosult személynek.

(4) Amennyiben a módosítás a követelés összegének növeke
dését jelenti, a megkereső hatóság a lehető leghamarabb behaj
tásra vagy megelőző intézkedések meghozatalára vonatkozó
kiegészítő megkeresést nyújt be a megkeresett hatóságnak.

Ezzel a kiegészítő megkereséssel a megkeresett hatóság –

amennyire lehetséges – a megkereső hatóság eredeti megkeresé
sével egyidejűleg foglalkozik. Amennyiben a folyamatban lévő
eljárás előrehaladására való tekintettel nem lehetséges a kiegé
szítő és az eredeti megkeresés összevonása, a megkeresett ható
ságnak csak akkor kell a kiegészítő megkeresésnek eleget tennie,
ha az legalább a 25. cikk (2) bekezdésében említett összegre
vonatkozik.

(5) A követelés módosított összegének a megkeresett hatóság
tagállamának pénznemére történő átváltásakor a megkereső
hatóság az eredeti megkeresésben alkalmazott árfolyamot veszi
alapul.

19. cikk

A megkeresett hatóság az általa behajtott összeget, ideértve –

ahol alkalmazható – a 2008/55/EK irányelv 9. cikkének (2)
bekezdésében említett kamatot, a megkeresett hatóság tagálla
mának pénznemében utalja át a megkereső hatóságnak. Az
átutalásra a behajtástól számított egy hónapon belül kerül sor.

A tagállamok illetékes hatóságai eltérő rendelkezésekről is
megállapodhatnak az ezen irányelv 25. cikkének (2) bekezdé
sében említett küszöbérték alatti összegek átutalása esetére.

20. cikk

Függetlenül attól az összegtől, amelyet a megkeresett hatóság a
2008/55/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében említett
kamat útján hajtott be, a követelés a megkeresett hatóság tagál
lamának pénznemében kifejezett, ezen rendelet 14. cikkének (2)
bekezdésében említett árfolyam alapján számított összeg behaj
tásának arányában tekintendő behajtottnak.

V. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSA

21. cikk

(1) Minden jogsegély iránti megkeresést, végrehajtható
okiratot és ezen okiratok másolatait, és bármilyen egyéb kísérő
dokumentumot, valamint a szóban forgó megkereséssel össze
függésben közölt bármely információt – lehetőség szerint –

elektronikus úton, a CCN/CSI hálózaton keresztül kell továbbí
tani.

Az efféle, elektronikus vagy nyomtatott formában továbbított
dokumentumok ugyanolyan joghatással bírnak, mint a postai
úton továbbítottak.

(2) Amennyiben a megkereső hatóság a végrehajtható okirat
vagy bármely más dokumentum másolatát küldi el, akkor a
másolaton a székhelyéül szolgáló tagállam hivatalos nyelvén
vagy hivatalos nyelveinek egyikén a „hitelesített valódi másolat”
felirat, a hitelesítő tisztviselő neve és a szóban forgó hitelesítés
időpontja feltüntetésével igazolnia kell, hogy a szóban forgó
másolat az eredetinek megfelel.

(3) Amennyiben a kölcsönös segítségnyújtás iránti megkere
sést elektronikus úton juttatják el, a 3. cikk (1) bekezdésében, a
9. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (1) bekezdésében említett
minták szerkezetét és külső megjelenését az elektronikus
kommunikációs rendszer követelményeihez és lehetőségeihez
hozzá lehet igazítani, feltéve, hogy az információtartalom nem
módosul.
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(4) Amennyiben a megkeresést elektronikus úton nem lehet
továbbítani, akkor postán kell továbbítani. Ebben az esetben a
megkeresést a megkereső hatóság ilyen megkeresésre felhatalma
zott tisztviselője írja alá.

22. cikk

Minden tagállam kijelöl egy központi hivatalt, amelynek alap
vető feladata a többi tagállammal elektronikus úton folytatott
kommunikáció. Ez a hivatal bekapcsolódik a CCN/CSI-háló
zatba.

Amennyiben egy tagállam több hatóságot is kijelöl e rendelet
alkalmazására, a központi hivatal feladata, hogy elektronikus
úton továbbítson minden információt az említett hatóságok és
a többi tagállam központi hivatala között.

23. cikk

(1) Ha a tagállamok illetékes hatóságai elektronikus adatbá
zisokban tárolnak információt, és ezt az információt elektro
nikus úton cserélik egymás között, minden szükséges intézke
dést megtesznek az ezen rendelet értelmében bármilyen
formában közölt információ bizalmas kezelése érdekében.

Az említett információra vonatkozik a szakmai titoktartási köte
lezettség és a fogadó tagállam nemzeti joga értelmében a
hasonló információra kiterjesztett védelem.

(2) Az (1) bekezdésben említett információ kizárólag a
2008/55/EK irányelv 16. cikkében említett személyek és ható
ságok számára tehető hozzáférhetővé.

Az ilyen információ felhasználható a 2008/55/EK irányelv
2. cikkében említett lefölözések, vámok, adók behajtására és
egyéb intézkedések végrehajtására indított bírósági és államigaz
gatási eljárásokban.

Az Európai Bizottság Biztonsági Akkreditációs Hatósága által
felhatalmazott személyek csak abban az esetben férhetnek
hozzá az említett információhoz, ha arra a CCN/CSI-hálózat
karbantartásához, fenntartásához és fejlesztéséhez szükségük
van.

(3) Ha a tagállamok illetékes hatóságai elektronikus úton
tartanak kapcsolatot, megtesznek minden szükséges intézkedést
a kommunikáció megfelelő engedélyezése érdekében.

24. cikk

A megkeresett hatóság saját tagállamának hivatalos nyelvén
vagy hivatalos nyelveinek egyikén, illetve a megkereső és a
megkeresett hatóság közötti megállapodás szerinti nyelven
továbbítja az információt és egyéb adatokat a megkereső ható
ságnak.

VI. FEJEZET

JOGSEGÉLY IRÁNTI MEGKERESÉS ELFOGADÁSA ÉS
ELUTASÍTÁSA

25. cikk

(1) A megkereső hatóság jogsegély iránti megkeresést
nyújthat be egy adott követelésre vonatkozóan, illetve több
követelésre, amennyiben egy és ugyanazon személytől behaj
tandó követelésekről van szó.

(2) Jogsegély iránti megkeresés nem nyújtható be, ha a
2008/55/EK irányelv 2. cikkében felsorolt adott követelés vagy
követelések teljes összege nem éri el az 1 500 EUR-t.

26. cikk

Ha a megkeresett hatóság a 2008/55/EK irányelv 14. cikkének
(1) bekezdése értelmében a jogsegély iránti megkeresés elutasí
tása mellett dönt, az elutasítás okáról tájékoztatja a megkereső
hatóságot. A megkeresett hatóság a döntés meghozatalát köve
tően haladéktalanul, de mindenképpen a jogsegély iránti megke
resés kézhezvételét követő három hónapon belül megküldi ezt
az kézbesítést.

VII. FEJEZET

A KÖLTSÉGEK RENDEZÉSE

27. cikk

Minden tagállam kijelöl legalább egy tisztviselőt, aki a
2008/55/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdése értelmében
jogosult költségtérítési megállapodás megkötésére.

28. cikk

(1) Amennyiben a megkeresett hatóság költségek megtérítése
iránti megkeresés mellett dönt, értesíti a megkereső hatóságot
azokról az indokokról, amelyek miatt véleménye szerint a köve
telés behajtása sajátos problémát jelent, nagyon magas költsé
gekkel jár, vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez
kapcsolódik.

A megkeresett hatóság részletes becslést mellékel azokról a költ
ségekről, amelyeknek megtérítését kéri a megkereső hatóságtól.

(2) A megkereső hatóság a költségtérítés iránti megkeresést
haladéktalanul, de mindenképpen a kézhezvételtől számított hét
napon belül visszaigazolja.

A megkereső hatóság az említett megkeresés kézhezvételének
igazolását követő két hónapon belül tájékoztatja a megkeresett
hatóságot, hogy elfogadja-e és milyen mértékben a javasolt költ
ségtérítés rendezését.

(3) Amennyiben a megkereső és a megkeresett hatóság nem
tud megegyezni a költségek megtérítése tekintetében, a megke
resett hatóság a szokásos módon folytatja a behajtási eljárást.
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VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

A tagállamok minden év március 15-ig tájékoztatják a Bizott
ságot, lehetőleg elektronikus úton, a 2008/55/EK irányelvben
megállapított eljárások alkalmazásáról és a megelőző naptári
évben elért eredményekről.

A szóban forgó tájékoztatásnak az e rendelet IV. mellékletében
megadott űrlapmintában található elemeket kell tartalmaznia.

Ha a kiegészítő információk azon követelések jellegére vonat
koznak, amelyek esetében behajtási segítségnyújtásra került sor,
ezen információk továbbításának az e rendelet V. mellékletében
megadott űrlapmintában található elemeket kell tartalmaznia.

30. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot
az ennek a rendeletnek az alkalmazására kijelölt illetékes ható
ságok, valamint a 2008/55/EK irányelv 18. cikkének (3) bekez
dése szerinti, a költségek rendezésére vonatkozó megállapo
dások megkötésére felhatalmazott tisztviselők nevéről és
címéről.

31. cikk

A 2002/94/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az
e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

32. cikk

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja
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III. MELLÉKLET
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