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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 

a mezőgazdaság területét érintő egyes uniós jogi aktusok elavultságának hivatalos elismeréséről 

(Az uniós vívmányok aktualizálásáról és egyszerűsítéséről szóló, 2003. február 11-i bizottsági közlemény negyedik célkitűzése 
[COM(2003) 71 végleges]) 

(2010/C 336/01) 

Az intézkedések kerete 

Az uniós joganyag átláthatóságának fokozása alapvető eleme a jobb jogalkotási stratégiának, amelynek 
végrehajtása az uniós intézményekben a lisszaboni, stockholmi, göteborgi és laekeni Európai Tanácsok 
során megfogalmazott kérések nyomán folyamatban van. 

Az uniós joganyag korai szakaszától, az ötvenes évektől kezdődően a Közösség jogalkotási tevékenysége 
folyamatosan gyarapította a jogi aktusok számát, melyek közül sokat úgy fogadtak el, hogy nem tűzték ki 
érvényességük lejártának idejét. Ezek a jogi aktusok ezért hivatalosan továbbra is hatályosak, még akkor is, 
ha jogi hatásuk sok esetben már régóta lejárt. 

Negyedik célkitűzés: A közösségi vívmányok (acquis) rendszerezésének és megjelenítésének felül
vizsgálata 

A Bizottság 2003. február 11-i közleménye [COM(2003) 71 végleges] által indítványozott, a közösségi 
vívmányok aktualizálására és egyszerűsítésére irányuló keretintézkedés negyedik célkitűzése elismeri azt a 
tényt, hogy a jelenlegi uniós vívmányok számos elavult szöveget tartalmaznak, melyeknek bár gyakorlati 
jelentőségük nincs és szélesebb körű érdeklődésre sem tartanak számot, határozott hatályon kívül helyezés 
hiányában továbbra is hatályban maradnak. E helyzet kialakulásához számos ok hozzájárult. Néhány jogi 
aktus alkalmazása időben korlátozott vagy azokat csak elfogadásuk idején alkalmazzák. Más jogi aktusok 
(hivatalosan) továbbra is léteznek, még akkor is, ha jogalapjuk megváltozott vagy megszűnt. Számos jogi 
aktust kizárólag egy-egy tagállamnak vagy piaci szereplőnek címeznek, és ezért nem tartanak számot 
általános érdeklődésre, illetve nincs általános jelentőségük. 

Bármi legyen is annak oka, hogy e jogi aktusoknak jelenleg nincs közvetlen jelentősége az Unió polgárai 
számára, a továbbiakban nem szabad hagyni, hogy ezen aktusok – „hatályos jogi aktus” minősítésük révén – 
bonyolítsák és elhomályosítsák az aktív közösségi vívmányok általános képét. Eltávolításuk által hozzáfér
hetnénk a „lényegi” közösségi vívmányokhoz, vagyis az aktív és általánosan alkalmazandó jogi aktusokhoz, 
biztosítva ezáltal a közösségi joganyaghoz történő hozzáférést elősegítő olyan eszközök, mint például a 
CELEX, az EUR-Lex, valamint a hatályos jogszabályok jegyzéke, sokkal inkább felhasználóbarát megjelení
tését, illetve hatékonyabb és időtakarékosabb ellenőrzését. 

Néhány esetben helyénvaló volna az ilyen aktusok határozott hatályon kívül helyezése. A jogi helyzet 
egyértelműsége érdekében különösen azokat a jogi aktusokat kell hivatalosan is törölni a közösségi vívmá
nyok korpuszából, melyek tartalmát későbbi jogi aktusok már átvették. Egyéb jogi aktusok – a többségük – 
esetében az aktív közösségi vívmányokból más módon történő eltávolítás lenne indokolt. A fenti közlemény 
azt javasolja, hogy egy világos, logikus és időszerű megjelenítés biztosítása érdekében az intézmények 
aktívan tárják fel az elavult és potenciálisan megtévesztő információ közösségi vívmányokból történő 
eltávolításának legjobb módját.
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A mellékletben felsorolt jogszabályoknak már nincs joghatásuk. Ezért e közlemény célja, hogy e jogi aktusok 
elavultságát hivatalosan is elismerje. Ezekről a döntés objektív szempontok alapján született meg biztosítva, 
hogy e jogi aktusoknak már nincs joghatásuk, és például, hogy valamennyi kapcsolódó kötelezettségük 
teljesült. Ez főként, de nem kizárólag a következő kategóriákba tartozó jogi aktusokra vonatkozik: 

— az Uniótól érkező pénzügyi hozzájárulás nyújtásához kapcsolódó jogi aktusok; 

— alapszabályt, illetve időben korlátozott vagy hatályukat vesztett külön mentességet (eltéréseket) megálla
pító jogi aktusok; 

— ideiglenes jogi aktusok, elsősorban az úgynevezett „gazdasági évre vonatkozó rendeletek” (támogatási 
összegeknek, a pénzügyi segítségnyújtás felső határértékeinek, intervenciós küszöbértékeknek, dátu
moknak, a vámkontingensek kezeléséhez kapcsolódó éves szabályoknak a meghatározása, az előzetes 
ellátási mérleg létrehozása a legkülső régiók és az égei-tengeri szigetek vonatkozásában stb.); 

— egy már nem létező jogi mechanizmushoz kapcsolódó bizottsági rendeletek (például beavatkozás vagy 
az uruguayi fordulót követő behozatali lefölözések rendszere) [és amennyiben a helyettesítő jogi keret nem 
teremt jogalapot a hatályon kívül helyezésre]; 

— rendkívüli piactámogatási intézkedések, amelyeket egy állat-egészségügyi válság különleges hatásainak 
kezelése érdekében fogadtak el; 

— az új tagállamok csatlakozásával kapcsolatos ideiglenes vagy átmeneti intézkedések, illetve a csatlakozás 
miatt a jogi aktusok elavulttá válnak. 

E közlemény mellékletében szerepel valamennyi jogi aktus elavultságának indokolása. E közlemény a 2009. 
december 31. előtt elfogadott, a közös agrárpolitika következő ágazatait érintő jogi aktusokkal foglalkozik: 
gabonafélék, sertéshús, juh- és kecskehús, baromfitenyésztés és tojástermelés, közvetlen kifizetések, tej, rizs, 
bor, cukor, marha- és borjúhús, dohány, banán, gyümölcs- és zöldségfélék, feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségfélék, elszámolás, olívaolaj, az I. mellékletben nem szereplő termékek, export-visszatérítések, enge
délyek és biztosítékok, mezőgazdasági statisztika, vidékfejlesztés. Meg kell azonban jegyezni, hogy a fent 
említett időpont előtt elfogadott, valamint a felsorolt ágazatokhoz, illetve egyéb ágazatokhoz tartozó és az e 
közlemény által nem érintett egyéb jogi aktusok is elavultnak minősülhetnek. Ilyen esetben elavult jellegük 
elismerése a következő ilyen közlemény keretein belül történik. 

Következtetés 

A Bizottságnak jóvá kell hagynia e közleményt. 

A hatályos uniós vívmányok csökkentésével kapcsolatos iránymutatások következtében és azokkal össz
hangban, valamint a Bizottság jogszabályait érintő egyszerűsítési intézkedések keretében, 

— a mellékletben felsorolt jogi aktusokat törölni kell a hatályos joganyagból; 

— a Kiadóhivatal felkérést kap, hogy vegye ki ezeket a jogi aktusokat a hatályos uniós jogszabályok 
jegyzékéből; 

— a mellékletet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában ki kell hirdetni.
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MELLÉKLET 

A hatályos közösségi joganyagból törlendő jogszabályok jegyzéke 

Gabonafélék 

A Bizottság 2706/71/EGK rendelete (1971. december 20.) a gabonafélék feldolgozásával készült egyes termékek pero
xidáz-aktivitásának meghatározási módjáról 
(HL L 280., 1971.12.21., 9. o.) 
Elavult, mert a jogszabály idejétmúlt. 

A Bizottság 1250/79/EGK rendelete (1979. június 26.) a vetőmagokra alkalmazandó kiegyenlítő díjak meghatározásáról 
(HL L 159., 1979.6.27., 8–9. o.) 
Elavult, mert a jogszabály ideiglenes jellegű. 

A Bizottság 1184/91/EGK rendelete (1991. május 6.) a portugál gabonatermelők támogatási rendszerének alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 115., 1991.5.8., 15–16. o.) 
Elavult, mert az alapjogszabály (a Tanács 3653/90/EGK rendelete (1990. december 11.) a gabonafélék és a rizs piacának 
közös szervezésére vonatkozó átmeneti intézkedések Portugáliában történő bevezetéséről) érvényessége korlátozott. 

A Bizottság 24/98/EK rendelete (1998. január 7.) Francia Guyanának az 1994. július 1. és 1996. április 30. közötti 
időszakra az állati takarmányozásra szánt termékekkel történő ellátására vonatkozó, a 3763/91/EGK rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 4., 1998.1.8., 49–50. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály, amely az 1994. július 1. és 1996. április 30. közötti időszakra vonatkozik. 

A Bizottság 1445/98/EK rendelete (1998. július 6.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő behoza
talára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról 
(HL L 191., 1998.7.7., 47. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd a 3. cikket). 

A Bizottság 1564/98/EK rendelete (1998. július 20.) Spanyolországban az árpára vonatkozó különös intervenciós intéz
kedésről 
(HL L 203., 1998.7.21., 6–9. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1907/98/EK rendelete (1998. szeptember 7.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő 
behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárás megindításáról 
(HL L 248., 1998.9.8., 19. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2772/98/EK rendelete (1998. december 21.) az 1999-ben takarmányokban használt a 2309 90 31, 
2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 és 2309 90 53 KN-kódok alá tartozó termékek tekintetében Francia 
Guyana ellátási mérlegének és az ellátáshoz szükséges közösségi támogatásának meghatározásáról 
(HL L 346., 1998.12.22., 35–37. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1288/2000/EK rendelete (2000. június 19.) a 2000/2001-es és a 2001/2002-es gazdasági évek elején a 
gabonafélék intervenciós készleteinek különös felülvizsgálatáról 
(HL L 145., 2000.6.20., 20. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000–2001. és a 2001–2002. gazdasági évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1529/2000/EK rendelete (2000. július 13.) a 2358/71/EGK tanácsi rendelet értelmében támogatásra jogosult 
Cannabis sativa L. fajták jegyzékének összeállításáról 
(HL L 175., 2000.7.14., 67. o.) 
Elavult, mert helyébe későbbi jogszabály lépett. 

A Bizottság 369/2001/EK rendelete (2001. február 23.) a gabonaalapú összetett takarmány ágazatában a 800/1999/EK, a 
3719/88/EGK és az 1291/2000/EK rendelettől eltérő különleges intézkedések megállapításáról 
(HL L 55., 2001.2.24., 41–42. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1323/2002/EK rendelete (2002. július 22.) a gabonaféléknek Magyarországtól eltérő harmadik országokba 
történő kivitelének tekintetében a 800/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 194., 2002.7.23., 24–25. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó.
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A Bizottság 1582/2002/EK rendelete (2002. szeptember 5.) a Finnországban és Svédországban termesztett gabonaféléket 
érintő különleges intervenciós intézkedésről 
(HL L 239., 2002.9.6., 3–5. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1677/2002/EK rendelete (2002. szeptember 20.) az Észt Köztársaságból származó zab és árpa behozatali 
engedélye tekintetében az 1151/2002/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 253., 2002.9.21., 4–7. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó. 

A Bizottság 788/2003/EK rendelete (2003. május 8.) a Szlovák Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre 
vonatkozó közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/299/EK tanácsi határozat 
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról és 2809/2000/EK rendelet módosításáról 
(HL L 115., 2003.5.9., 25–27. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó. 

A Bizottság 925/2003/EK rendelete (2003. május 27.) a Cseh Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre vonat
kozó közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/298/EK tanácsi határozat 
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról és 2809/2000/EK rendelet módosításáról 
(HL L 131., 2003.5.28., 3–8. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó. 

A Bizottság 1412/2003/EK rendelete (2003. augusztus 7.) a közönséges búzának bizonyos harmadik országokba történő 
kivitelére vonatkozó export-visszatérítés odaítélésére irányuló pályázati eljárás megnyitásáról szóló 934/2003/EK rendelet 
alkalmazásának felfüggesztéséről 
(HL L 201., 2003.8.8., 14. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1418/2003/EK rendelete (2003. augusztus 8.) az egyes intervenciós hivatalok birtokában lévő árpára vonat
kozó folyamatos pályázati eljárások megnyitásáról szóló 668/2001/EK, az 1500/2001/EK, a 953/2002/EK, a 
968/2002/EK, az 1081/2002/EK és a 2177/2002/EK rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről 
(HL L 202., 2003.8.9., 3. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1420/2003/EK rendelete (2003. augusztus 8.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő cirokra vonat
kozó folyamatos pályázati eljárások megnyitásáról szóló 1066/2003/EK rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről 
(HL L 202., 2003.8.9., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1509/2003/EK rendelete (2003. augusztus 27.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő 82 500 tonna 
árpának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati eljárások megnyitásáról 
(HL L 217., 2003.8.29., 8–10. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1510/2003/EK rendelete (2003. augusztus 27.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő 730 000 tonna 
rozsnak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati eljárások megnyitásáról 
(HL L 217., 2003.8.29., 11–13. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1516/2003/EK rendelete (2003. augusztus 27.) a brit intervenciós hivatal birtokában lévő 45 300 tonna 
árpának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati eljárások megnyitásáról 
(HL L 217., 2003.8.29., 29–31. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1810/2003/EK rendelete (2003. október 15.) a Lengyel Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre 
vonatkozó közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/263/EK tanácsi határozat 
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 265., 2003.10.16., 12–14. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó.
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A Bizottság 1811/2003/EK rendelete (2003. október 15.) a Magyar Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre 
vonatkozó közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/285/EK tanácsi határozat 
alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 265., 2003.10.16., 15–20. o.) 
Elavult, mert a jogszabály a csatlakozást megelőzően volt alkalmazandó. 

A Bizottság 2274/2003/EK rendelete (2003. december 22.) a Thaiföldről származó maniókára vonatkozó 2004. évi 
közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 336., 2003.12.23., 39–43. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 734/2004/EK rendelete (2004. április 20.) Málta Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, a 
2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozóan a támogatási kérelmekre előírt minimális terület tekintetében a 2316/1999/EK 
rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról 
(HL L 114., 2004.4.21., 12. o.) 
Elavult, mert egy átmeneti intézkedésről van szó, amely az érintett országnak az Európai Unióhoz való csatlakozásával 
kapcsolatos. 

A Bizottság 1106/2004/EK rendelete (2004. június 11.) a 2004/2005. gazdasági évre vonatkozóan eltérve a 
2316/1999/EK rendelettől az egyes tagállamokban elkülönített földhasználat tekintetében 
(HL L 211., 2004.6.12., 12–13. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–2005. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1852/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és 
közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai 
övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára 
(HL L 323., 2004.10.26, 9–10. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd a 2. cikket). 

A Bizottság 2248/2004/EK rendelete (2004. december 27.) a Thaiföldről származó maniókára vonatkozó 2005. évi 
közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 381., 2004.12.28., 16–22. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1168/2005/EK rendelete (2005. július 19.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a 
közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 188., 2005.7.20., 16–18. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd a 4. cikket). 

A Bizottság 1169/2005/EK rendelete (2005. július 19.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs kivitelére 
vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről 
(HL L 188., 2005.7.20., 19–24. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd a 4. cikket). 

A Bizottság 1700/2005/EK rendelete (2005. október 18.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a 
közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 273., 2005.10.19., 3–5. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd a 4. cikket). 

A Bizottság 1863/2005/EK rendelete (2005. november 15.) a lett intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges 
búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a búza lisztté való átalakítására irányuló folyamatos 
pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 299., 2005.11.16., 40–44. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2081/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a Thaiföldről származó maniókára vonatkozó 2006. évi 
közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 333., 2005.12.20., 19–25. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2093/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő 
importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről 
(HL L 335., 2005.12.21., 3. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1263/2006/EK rendelete (2006. augusztus 23.) a Libanonba exportált mezőgazdasági termékek tekintetében 
az 1464/95/EK, a 174/1999/EK, a 800/1999/EK, valamint az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK, a 633/2004/EK, az 
1138/2005/EK, a 951/2006/EK és a 958/2006/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 230., 2006.8.24., 6–7. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1688/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza behozatalára 
vonatkozó közösségi vámkontingensek keretében a III. alkontingens 4. részlete alapján kibocsátott behozatali engedé
lyeket illetően a 2375/2002/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 316., 2006.11.16., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály (lásd az 1. cikket). 

2007/179/EK: A Bizottság határozata (2007. március 22.) az egyes vetőmagokra és gabonavetőmagokra vonatkozó 
finnországi támogatásnak a 2006. évre történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 1280. számú dokumentummal 
történt) 
(HL L 82., 2007.3.23., 31–33. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 305/2007/EK rendelete (2007. március 21.) az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonára és az 
olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2007. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás 
időpontja tekintetében a 2402/96/EK, a 2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1918/2006/EK rende
lettől való ideiglenes eltérésről 
(HL L 81., 2007.3.22., 19–21. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 712/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának 
a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 163., 2007.6.23., 7–13. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1282/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az élelmiszerek 2007. évi éves elosztási tervére alkalmazandó 
végrehajtási időszak vége tekintetében a 3149/92/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 285., 2007.10.31., 30. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1449/2007/EK rendelete (2007. december 7.) a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a 
2305/2003/EK, a 950/2006/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1100/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 
1964/2006/EK, az 1002/2007/EK és az 508/2007/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonára, 
rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2008. évi behozataliengedély-kérelmezés 
és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és az 1445/95/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 
633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2008. évi 
kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről 
(HL L 323., 2007.12.8., 8–12. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1539/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék tekintetében 
a 2007/2008-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről 
(HL L 337., 2007.12.21., 50–51. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2008/548/EK: A Bizottság határozata (2008. június 24.) a 2007. és a 2008. betakarítási évben egyes vetőmagokra és 
gabonavetőmagokra Finnországban nyújtandó támogatás engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 2700. számú doku
mentummal történt) 
(HL L 176., 2008.7.4., 13–15. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. és 2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1039/2008/EK rendelete (2008. október 22.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 
2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő visszaállításáról 
(HL L 280., 2008.10.23., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 553/2009/EK rendelete (2009. június 25.) A magyar intervenciós hivatal birtokában lévő, a 2007/2008-as 
idénynél korábban betakarított kukoricakészletek közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos aján
lattételi felhívás megnyitásáról 
(HL L 164., 2009.6.26., 32–34. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007/2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Sertéshús 

A Bizottság 2042/98/EK rendelete (1998. szeptember 25.) a sertéshús magánraktározási támogatására vonatkozó külön
leges feltételekről 
(HL L 263., 1998.9.26., 12–14. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

1999/591/EK: A Bizottság határozata (1999. június 9.) Észak-Írország sertéstenyésztői javára az Egyesült Királyságban 
végrehajtott támogatási rendszerről 
(HL L 227., 1999.8.28., 27–34. o.) 
Elavult, mivel ez egy egyszeri intézkedés.
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A Bizottság 1499/1999/EK rendelete (1999. július 8.) az 1081/1999/EK rendelet alapján egyes alpesi és hegyi fajtájú 
bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali jogok iránti kérelmek teljesíthetősége mértékének meghatározásáról 
(HL L 174., 1999.7.9., 17. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2713/1999/EK rendelete (1999. december 20.) a sertéshús magántárolási támogatásának nyújtására vonat
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3444/90/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 327., 1999.12.21., 31–32. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2000/380/EKA Bizottság határozata (2000. május 29.) az Osztrák Köztársaság számára csak évi két sertésfelmérés 
elvégzésének engedélyezéséről 
(HL L 139., 2000.6.10., 39. o.) 
Elavult, mivel ez egy egyszeri intézkedés. 

2000/442/EK A Bizottság határozata (2000. július 11.) az egyes tagállamok, vagy a tagállamok egyes régiói szarvasmarha- 
állományainak hivatalosan brucellózis-mentes és tuberkulózis-mentes státusa megállapításáról szóló 1999/466/EK és 
1999/467/EK határozat második módosításáról 
(HL L 176., 2000.7.15., 51. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1585/2000/EK rendelete (2000. július 19.) a Közösség, valamint a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, 
a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglaltak értelmében egyes 
sertéshústermékekre 2000 júliusában beadott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatá
rozásáról 
(HL L 181., 2000.7.20., 53–54. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2179/2002/EK (2002. december 6.) rendelete a sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás odaíté
lésének különleges feltételeiről 
(HL L 331., 2002.12.7., 11–12. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2246/2003/EK rendelete (2003. december 19.) a sertéshús magántárolási támogatásának nyújtására vonat
kozó különös szabályok megállapításáról 
(HL L 333., 2003.12.20., 34–36. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2040/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a sertéshúságazatra vonatkozó importszabályozás alkalmazási 
szabályainak a Bulgáriával és Romániával kötött Európa-megállapodások keretében történő megállapításáról 
(HL L 328., 2005.12.15., 34–43. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1267/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a sertéshús magánraktározásához nyújtott támogatás különleges 
feltételeiről 
(HL L 283., 2007.10.27., 53–54. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 
A Bizottság 1399/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Svájcból származó kolbászra és bizonyos hústermékekre 
vonatkozó behozatali vámkontingens autonóm és átmeneti alapon történő megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 311., 2007.11.29., 7–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008–2009. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 179/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a sertéshús magánraktározásáról szóló szerződések meghoss
zabbításának lehetővé tételéről 
(HL L 56., 2008.2.29., 3. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 854/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) a sertéshúsra vonatkozó kiviteli engedélyeket érintő rendkívüli 
intézkedésekről 
(HL L 232., 2008.8.30., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1278/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a magántárolási támogatás formájában az írországi sertés
húspiac vonatkozásában megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról 
(HL L 339., 2008.12.18., 78–81. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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Juh- és kecskehús 

A Bizottság 1302/2003/EK rendelete (2003. július 23.) a juh- és kecskehúságazat termékeinek behozatala és kivitele 
tekintetében a 3013/89/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1439/95/EK 
rendelettől való eltérésről 
(HL L 185., 2003.7.24., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2202/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonat
kozó 2005. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról 
(HL L 374., 2004.12.22., 31–35. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2185/2005/EK rendelete (2005. december 27.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonat
kozó 2006. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról 
(HL L 347., 2005.12.30., 70–73. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1994/2006/EK rendelete (2006. december 27.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonat
kozó 2007. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról 
(HL L 413., 2006.12.30., 3–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Baromfitenyésztés és tojástermelés 

A Bizottság 2334/98/EK rendelete (1998. október 29.) a baromfihús tekintetében a 3665/87/EGK, a 3719/88/EGK és az 
1372/95/EK rendeletektől eltérő különleges rendelkezések meghatározásáról 
(HL L 291., 1998.10.30., 15–16. o.) 
Elavult, mivel a rendelet egyszeri rendkívüli intézkedéseket fogadott el. 

A Bizottság 223/1999/EK rendelete (1999. január 29.) egyes baromfihús-ágazati termékekre vonatkozóan az 509/97/EK 
rendelet szerint 1999 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatá
rozásáról 
(HL L 23., 1999.1.30., 26–27. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2281/1999/EK rendelete (1999. október 28.) az 1372/95/EK rendelettől a baromfihús-ágazatban a kiviteli 
engedélyek kiadásának időpontja tekintetében az 1999. november 1-től 7-ig tartó héten történő eltérésről 
(HL L 279., 1999.10.29., 30. o.) 
Elavult, mivel a rendelet egyszeri rendkívüli intézkedéseket fogadott el. 

A Bizottság 1318/2001/EK rendelete (2001. június 29.) az 1601/92/EGK tanácsi rendelet 2., 3. és 4. cikkében előírt 
szabályok szerint a tojás- és baromfihús-ágazatból származó termékek tekintetében a Kanári-szigetek ellátási mérlegének 
elfogadásáról és ellátási támogatásának meghatározásáról 
(HL L 177., 2001.6.30., 41–43. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Közvetlen kifizetések 

A Bizottság 635/2004/EK rendelete (2004. április 5.) az egyes közvetlen támogatásokra és strukturális vagy környezet
védelmi intézkedésekre vonatkozó 2004. évi átváltási árfolyamok rögzítéséről 
(HL L 100., 2004.4.6., 22–24. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 751/2004/EK rendelete (2004. április 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel ezen államokra nézve az átváltási 
árfolyamra vonatkozó egyes meghatározó ügyleti tényeknek a 2004. évre történő megállapításáról 
(HL L 118., 2004.4.23., 19–20. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1117/2004/EK rendelete (2004. június 16.) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, 
Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában egyes strukturális vagy környezet
védelmi közvetlen támogatásokra és intézkedésekre alkalmazandó árfolyamok rögzítéséről 
(HL L 217., 2004.6.17., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1406/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) egyes közvetlen támogatásokra vonatkozó átváltási árfolyamok 
megállapításáról, amelyekre a vonatkozó meghatározó ügyleti tény időpontja 2004. július 1. 
(HL L 256., 2004.8.3., 4–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1407/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, 
Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támo
gatási rendszer 2004. évre alkalmazandó átváltási árfolyamának megállapításáról 
(HL L 256., 2004.8.3., 6–7. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1540/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) bizonyos kifizetések kezdetéről, eltérően az 1782/2003/EK 
tanácsi rendelettől 
(HL L 279., 2004.8.28., 11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1794/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az egyes közvetlen támogatásokra és strukturális vagy környe
zetvédelmi intézkedésekre vonatkozó 2005. évi átváltási árfolyamok rögzítéséről 
(HL L 288., 2005.10.29., 36–39. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Tej 

A Bizottság 2562/93/EGK rendelete (1993. szeptember 17.) egyes tej- és tejterméktermelők számára különleges referen
ciamennyiség elosztásáról szóló 2055/93/EGK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
(HL L 235., 1993.9.18., 18–19. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály, amelynek már nincs joghatása. 

A Bizottság 785/98/EK rendelete (1998. április 14 a tartós sajtokra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásának 
részletes szabályairól 
(HL L 113., 1998.4.15., 14–16. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes, minden évben elfogadott jogszabály. 

A Bizottság 794/98/EK rendelete (1998. április 15.) a Pecorino Romano sajtok magánraktározási támogatásának nyúj
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 114., 1998.4.16., 14–16. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes, minden évben elfogadott jogszabály. 

A Bizottság 795/98/EK rendelete (1998. április 15.) a Kefalotyri és Kasseri sajtok magánraktározási támogatásának 
nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 114., 1998.4.16., 17–19. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes, minden évben elfogadott jogszabály. 

A Bizottság 2407/98/EK rendelete (1998. november 6.) a GATT-megállapodásokból eredő egyes kontingensek alapján 
1999-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megálla
pításáról 
(HL L 298., 1998.11.7., 16–18. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 588/1999/EK rendelete (1999. március 18.) a pályázatok benyújtásának 1999. májusi határideje tekintetében 
az 1589/87/EGK, a 429/90/EGK, az 1158/91/EGK, a 3378/91/EGK, a 3398/91/EGK és a 2571/97/EK rendelettől való 
eltérésről 
(HL L 74., 1999.3.19., 6. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 638/1999/EK rendelete (1999. március 25.) a tartós sajtok magánraktározási támogatásának nyújtására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 82., 1999.3.26., 3–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 678/1999/EK rendelete (1999. március 26.) a Pecorino Romano sajtok magánraktározási támogatásának 
nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 83., 1999.3.27., 43–45. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 762/1999/EK rendelete (1999. április 13.) a Kefalotyri és Kasseri sajtok magánraktározási támogatásának 
nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 99., 1999.4.14., 15–17. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1285/1999/EK rendelete (1999. június 18.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) 
származó egyes tejtermékekre vonatkozó behozatali engedélyekről 
(HL L 153., 1999.6.19., 45. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1647/1999/EK rendelete (1999. július 27.) a felhasználási és bedolgozási határidők tekintetében a vaj 
csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása 
során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló 2571/97/EK bizottsági 
rendelettől való eltérésről 
(HL L 195., 1999.7.28., 12–13. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1648/1999/EK rendelete (1999. július 27.) a vajnak az intervenciós hivatalok számára pályázati úton történő 
értékesítéséről szóló 1589/87/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 195., 1999.7.28., 14. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1069/2000/EK rendelete (2000. május 19.) a Pecorino Romano sajt magánraktározási támogatásának nyúj
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 119., 2000.5.20., 14–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1070/2000/EK rendelete (2000. május 19.) a Kefalotyri és Kasseri sajtok magánraktározási támogatásának 
nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 119., 2000.5.20., 17–19. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1372/2000/EK rendelete (2000. június 28.) a Kanári-szigetek tej és tejtermékekkel történő ellátásáról szóló 
előzetes mérleg meghatározásáról 
(HL L 156., 2000.6.29., 21–22. o.) 
Elavult, mert ez a jogszabály egy, már nem létező rendszerrel kapcsolatos. 

A Bizottság 179/2001/EK rendelete (2001. január 29.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról 
(HL L 27., 2001.1.30., 14. o.) 
Elavult, mert egy ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos. 

A Bizottság 795/2001/EK rendelete (2001. április 25.) a tej és a tejtermékek ágazatában a 174/1999/EK, a 800/1999/EK 
és az 1291/2000 /EK rendelettől eltérő különleges intézkedésekről 
(HL L 116., 2001.4.26., 14–15. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2054/2001/EK rendelete (2001. október 19.) a GATT-megállapodásokból eredő egyes kontingensek alapján 
2002-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megálla
pításáról 
(HL L 277., 2001.10.20., 10–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 162/2002/EK rendelete (2002. január 29.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 
1255/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK rendelet 
29. cikkétől való eltérésről 
(HL L 26., 2002.1.30., 7. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 348/2002/EK rendelete (2002. február 25.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export- 
visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelettől, valamint a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rend
szer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 55., 2002.2.26., 16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1333/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a 
vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 195., 2002.7.24., 15. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1923/2002/EK rendelete (2002. október 28.) a GATT-megállapodásokból eredő egyes kontingensek alapján 
2003-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megálla
pításáról 
(HL L 293., 2002.10.29., 14–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1924/2002/EK rendelete (2002. október 28.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export- 
visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelettől, valamint a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rend
szer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 293., 2002.10.29., 17. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1925/2002/EK rendelete (2002. október 28.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a 
vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 293., 2002.10.29., 18. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2092/2002/EK rendelete (2002. november 26.) a 2002. évben az Észtországból származó tejre és tejtermé
kekre vonatkozó behozatali engedélyek tekintetében a 2535/2001/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 322., 2002.11.27., 28–29. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 224/2003/EK rendelete (2003. február 5.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 
1255/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK rendelet 
29. cikkétől való eltérésről 
(HL L 31., 2003.2.6., 9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 578/2003/EK rendelete (2003. március 28.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export- 
visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megálla
pításáról szóló 174/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 82., 2003.3.29., 32. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003–2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1988/2003/EK rendelete (2003. november 12.) a GATT-megállapodásokból eredő egyes kontingensek alapján 
2004-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megálla
pításáról 
(HL L 295., 2003.11.13., 54–56. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 67/2004/EK rendelete (2004. január 15.) a tej- és tejtermékágazatban a kiviteli engedélyek érvényességi ideje 
tekintetében a 174/1999/EK rendelet alól való mentesítésről 
(HL L 10., 2004.1.16., 13. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 224/2004/EK rendelete (2004. február 9.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 37., 2004.2.10., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 597/2004/EK rendelete (2004. március 30.) a Dominikai Köztársaságba exportált tejporra vonatkozó kiviteli 
engedélyek tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről, továbbá annak módosításáról 
(HL L 94., 2004.3.31., 42. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1244/2004/EK rendelete (2004. július 6.) az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásának módosításáról, a 
közösségi támogatás odaítéléséről egyes sajtok magánraktározásához a 2004/2005. évi raktározási időszak alatt 
(HL L 236., 2004.7.7., 5–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1347/2004/EK rendelete (2004. július 23.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet 
által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2004 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfo
gadhatósága mértékének meghatározásáról 
(HL L 250., 2004.7.24., 3–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1847/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról 
(HL L 322., 2004.10.23., 19–23. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2221/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról 
(HL L 375., 2004.12.23., 9–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 331/2005/EK rendelete (2005. február 25.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 53., 2005.2.26., 15–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 332/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2003. június 1-je előtt kérelmezett engedélyekben szereplő, 
0406 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan az export-visszatérítések Horvátország részére történő kifizetéséről 
(HL L 53., 2005.2.26., 17. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 348/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen 
rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 55., 2005.3.1., 11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 449/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a tej- és tejtermékágazatban a kiviteli engedélyek érvényességi 
ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelet alól való mentesítésről 
(HL L 74., 2005.3.19., 28–29. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 490/2005/EK rendelete (2005. március 29.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2004/2005- 
ös időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek „szállításai” és „közvetlen eladásai” közötti felosztásról 
(HL L 81., 2005.3.30., 38–40. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1938/2005/EK rendelete (2005. november 25.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ban az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról 
(HL L 311., 2005.11.26., 6–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 323/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen 
rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 54., 2006.2.24., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 340/2006/EK rendelete (2006. február 24.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 55., 2006.2.25., 7–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 832/2006/EK rendelete (2006. június 2.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2005/2006-os 
időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen eladásai közötti felosztásról 
(HL L 150., 2006.6.3., 6–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005–2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 927/2006/EK rendelete (2006. június 22.) az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében előírt 
különleges szerkezetátalakítási tartalék felszabadításáról 
(HL L 170., 2006.6.23., 12–13. o.) 
Elavult, mivel ez egy egyszeri intézkedés. 

A Bizottság 1993/2006/EK rendelete (2006. december 21.) Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása 
okán az 1282/2006/EK rendelet értelmében a tej és tejtermékek kivitelét érintő átmeneti intézkedések megállapításáról 
(HL L 413., 2006.12.30., 1–2. o.) 
Elavult, mert ez egy, a csatlakozás miatti átmeneti intézkedés.
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A Bizottság 2018/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 2535/2001/EK rendelet alapján a tej és tejtermékek import
engedélyeire vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel 
történő megállapításáról 
(HL L 384., 2006.12.29., 46–47. o.) 
Elavult, mert ez egy, a csatlakozás miatti átmeneti intézkedés. 

A Bizottság 207/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 61., 2007.2.28., 17–18. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 210/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen 
rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében az 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 61., 2007.2.28., 23. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1119/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonat
kozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 581/2004/EK rendelettől és a sovány tejporra nyújtott export- 
visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 253., 2007.9.28., 23–24. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1208/2007/EK rendelete (2007. október 16.) a tej- és tejtermékágazatban a 800/1999/EK rendelet 36. és 
44. cikkében említett szállítmányokra 2007. június 1 – 14. között alkalmazandó export-visszatérítések meghatározása 
tekintetében való eltérésről 
(HL L 272., 2007.10.17., 29. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 157/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj magántá
rolásához nyújtott támogatás meghatározásáról 
(HL L 48., 2008.2.22., 16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1594/2006/EK rendelete (2006. október 25.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2007-ben az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó elosztási együttható megálla
pításáról 
(HL L 296., 2006.10.26., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 207/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín 
magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 61., 2007.2.28., 17–18. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2007/328/EK: A Bizottság határozata (2007. április 30.) a 2005/56/EK tanácsi irányelv követelményeit nem teljesítő egyes 
vetőburgonyák ideiglenes forgalomba hozataláról 
(HL L 122., 2007.5.11., 57–58. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1022/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2008-ban az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról, 
illetve a tejre és tejtermékre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi 
rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló 1282/2006/EK rendelettől való 
eltérésről 
(HL L 230., 2007.9.1., 6–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1039/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) az 1898/2005/EK rendelet II. és III. fejezetében előírt 
folyamatos pályázati eljárások felfüggesztéséről 
(HL L 238., 2007.9.11., 28. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1208/2007/EK rendelete (2007. október 16.) a tej- és tejtermékágazatban a 800/1999/EK rendelet 36. és 
44. cikkében említett szállítmányokra 2007. június 1 – 14. között alkalmazandó export-visszatérítések meghatározása 
tekintetében való eltérésről 
(HL L 272., 2007.10.17., 29. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1224/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2008-ban az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó elosztási együttható megálla
pításáról 
(HL L 277., 2007.10.20., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 157/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj magántá
rolásához nyújtott támogatás meghatározásáról 
(HL L 48., 2008.2.22., 16. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 379/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkében említett kvóta keretében a 
Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatá
rozásáról 
(HL L 114., 2008.4.26., 87. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 850/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2009-ben az Amerikai 
Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról 
(HL L 231., 2008.8.29., 12–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2009. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2009/378/EK: A Bizottság határozata (2009. május 8.) a 2002/56/EK tanácsi irányelv követelményeinek meg nem felelő 
egyes vetőburgonyák ideiglenes forgalmazásáról 
(HL L 117., 2009.5.12., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

Rizs 

A Bizottság 1307/98/EK rendelete (1998. június 24.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő felvásárlásáról, 
a korrekciós összegek, valamint az alkalmazandó árnövelés és árcsökkentés megállapításáról szóló 708/98/EK rendelettől 
az 1997/98-as gazdasági évre vonatkozóan történő, a szállítás határidejének tekintetében való eltérésről 
(HL L 182., 1998.6.25., 8. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1443/98/EK rendelete (1998. július 6.) a rizstermékágazatban a Kanári-szigetekre vonatkozó ellátási mérleg 
megállapításáról 
(HL L 191., 1998.7.7., 43–44. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–98. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2089/98/EK rendelete (1998. szeptember 30.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvéte
léről, valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és -csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rende
lettől az 1997/98. gazdasági év tekintetében való eltérésről 
(HL L 266., 1998.10.1., 26. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/635/EK: A Bizottság határozata (1999. szeptember 13.) az 1006 30 KN-kód alá tartozó rizsre vonatkozóan a 
„származó termékek” fogalmának meghatározása tekintetében a Turks- és Caicos-szigeteknek nyújtandó eltérés vissza
utasításáról 
(HL L 249., 1999.9.22., 35. o.) 
Elavult, mivel ez egy egyszeri intézkedés. 

A Bizottság 1340/1999/EK rendelete (1999. június 24.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvételéről, 
valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és -csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rendelettől az 
1998/99. gazdasági évben az intervenciós hivatal részére történő beszállítás időszaka tekintetében való eltérésről 
(HL L 159., 1999.6.25., 29. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–98. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 2769/1999/EK rendelete (1999. december 23.) a 2624/1999/EK rendelet alapján benyújtott, a tengerentúli 
országokból és területekről származó rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról (kiegészítő rész 1999-re) 
(HL L 333., 1999.12.24., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1194/2000/EK rendelete (2000. június 6.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvételéről, 
valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és -csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rendelettől az 
1999/2000. gazdasági évben az intervenciós hivatal részére történő beszállítás időszaka tekintetében való eltérésről 
(HL L 134., 2000.6.7., 29. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1477/2001/EK rendelete (2001. július 18.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő felvásárlá
sáról, a korrekciós összegek, valamint az alkalmazandó árnövelés és árcsökkentés megállapításáról szóló 708/98/EK 
rendelettől a 2000/01-es gazdasági évre vonatkozóan történő, a felvásárlási időszak tekintetében való eltérésről 
(HL L 195., 2001.7.19., 31. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000–2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1561/2003/EK rendelete (2003. szeptember 4.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvé
teléről, valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és -csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rende
lettől a 2002/2003. gazdasági évben az intervenciós beszállítás határideje tekintetében való eltérésről 
(HL L 222., 2003.9.5., 24. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002–2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1238/2004/EK rendelete (2004. július 5.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvételéről, 
valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rendelettől való 
eltérésről, az intervenció 2003/2004-es szállítási határideje vonatkozásában 
(HL L 235., 2004.7.6., 7. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003–2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 874/2007/EK rendelete (2007. július 24.) a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végső összegének a 
2006/2007-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról 
(HL L 193., 2007.7.25., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006–2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 378/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. áprilisi alidőszakra megnyitott 
vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról 
(HL L 114., 2008.4.26., 85–86. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1097/2008/EK rendelete (2008. november 6.) a nemzetközi piacon 2008-ban felmerült problémák miatt a 
rizságazatban kiadott behozatali engedélyeket érintő rendkívüli intézkedések előírásáról 
(HL L 298., 2008.11.7., 7–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2008. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Bor 

A Bizottság 1893/98/EK rendelete (1998. szeptember 3.) az 1997/98. borászati év tekintetében a szőlőléfogyasztást 
ösztönző reklámkampányok lebonyolítására felhatalmazott tagállamok meghatározásáról 
(HL L 245., 1998.9.4., 34–35. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2647/1999/EK rendelete (1999. december 15.)az 1999/2000. borászati év tekintetében az asztali borra, 
szőlőmustra, sűrített szőlőmustra és finomított szőlőmust-sűrítményre vonatkozóan hosszú távú magánraktározási szer
ződések megkötésének engedélyezéséről 
(HL L 324., 1999.12.16., 11–12. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/862/EK: A Bizottság határozata (2001. november 30.)a közösségi szőlőkataszter létrehozása során Franciaországban 
felmerült költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról 
(HL L 321., 2001.12.6., 36–37. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2002/303/EK: A Bizottság határozata (2002. április 19.) a közösségi szőlőkataszter létrehozása során Németországban 
felmerült költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról 
(HL L 104., 2002.4.20., 35–36. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 2224/2002/EK rendelete (2002. december 13.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szer
vezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK bizott
sági rendelettől való eltérésről 
(HL L 338., 2002.12.14., 14. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002–2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2007/223/EK: A Bizottság határozata (2007. április 4.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Bulgária által benyúj
tott, a bortermelési potenciálra vonatkozó jegyzékről (az értesítés a C(2007) 1469. számú dokumentummal történt) 
(HL L 95., 2007.4.5., 53. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2007/234/EK: A Bizottság határozata (2007. április 16.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Románia által 
benyújtott, a bortermelési potenciálra vonatkozó jegyzékről (az értesítés a C(2007) 1587. számú dokumentummal történt) 
(HL L 100., 2007.4.17., 27. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2007/381/EK: A Bizottság határozata (2007. június 1.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értel
mében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából Bulgária és Románia részére egy meghatározott hektár
szám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról 
(az értesítés a C(2007) 2272. számú dokumentummal történt) 
(HL L 141., 2007.6.2., 80–81. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2007/607/EK: A Bizottság határozata (2007. szeptember 10.) a C. II. övezetre vonatkozóan meghatározott minimális 
természetes alkoholtartalomtól való eltérést illetően Szlovénia számára biztosított lehetőség két borászati évre történő 
meghosszabbításának a Primorska borvidékén termelt, a Teran PTP Kras meghatározott termőhelyeiről származó minőségi 
borokat is magukban foglaló borok tekintetében történő engedélyezéséről 
(HL L 241., 2007.9.14., 24–25. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2007/719/EK: A Bizottság határozata (2007. november 6.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám 
alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról (az 
értesítés a C(2007) 5293. számú dokumentummal történt) 
(HL L 289., 2007.11.7., 59–61. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 927/2007/EK rendelete (2007. augusztus 2.) a borkészítés melléktermékeinek az 1493/1999/EK tanácsi 
rendeletben előírt kezelésére vonatkozó, a 2007/2008-as borászati évben Romániában végrehajtandó átmeneti intézke
désről 
(HL L 202, 2007.8.3., 10. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 968/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján a 2007/2008-as 
borászati évben a szerkezetátalakítási és az átállítási költségekhez nyújtandó közösségi hozzájárulásról 
(HL L 215., 2007.8.18., 4–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Cukor 

A Bizottság 1574/98/EK rendelete (1998. július 22.) a fehércukor kivitelével kapcsolatos lefölözések és/vagy visszatérí
tések meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati felhívásról 
(HL L 206., 1998.7.23., 7–12. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2183/1999/EK rendelete (1999. október 14.) az 1998/1999-es gazdasági évre a cukorágazatban a termelési 
illetékek összegének, valamint a kiegészítő illeték számítási együtthatójának meghatározásáról 
(HL L 267., 1999.10.15., 23–24. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 115/2000/EK rendelete (2000. január 19.) az 1701, 1702, 1703 és 1704 KN-kód alá tartozó, és az 
AKCS/TOT–országokból származó termékeknek minősülő egyes termékek behozatali engedélyének kiadásáról 
(HL L 14., 2000.1.20., 14. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 820/2000/EK rendelete (2000. április 19.) az egyes EK/TOT vegyes származású cukorágazatbeli termékekre 
vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról 
(HL L 100., 2000.4.20., 20. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 396/2001/EK rendelete (2001. február 27.) a 2001. március 1-től június 30-ig tartó időszak vonatkozásában 
a tengerentúli országokból és területekről érkező, az egyes EK/TOT vegyes származású cukorágazati termékekkel kapcso
latos védintézkedések alkalmazásának folytatásáról 
(HL L 58., 2001.2.28., 13–15. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1331/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a 2002/2003-as gazdasági évre a fehércukor export-lefölözéseinek 
és/vagy export-visszatérítéseinek meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati felhívásról 
(HL L 195., 2002.7.24., 6–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002–2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1180/2003/EK rendelete (2003. július 2.) a Szerbia és Montenegróból származó cukorra vonatkozó beho
zatali engedélyekkel kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról 
(HL L 165., 2003.7.3., 16. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 362/2004/EK rendelete (2004. február 27.) a 2004. március 1-jétől június 30-ig terjedő időszak során a 
finomítók ellátásához szükséges, AKCS-államokból származó nyers nádcukor behozatalára vonatkozó preferenciális 
vámkontingens megnyitásáról 
(HL L 63., 2004.2.28., 18–19. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 478/2004/EK rendelete (2004. március 15.) a 2782/76/EGK rendelet alapján a preferenciális cukorra kibo
csátott behozatali engedélyek biztosítékainak felszabadításáról 
(HL L 78., 2004.3.16., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy egyszeri intézkedésre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 652/2005/EK rendelete (2005. április 28.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján beho
zandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2005–2006-os szállítási időszakra történő 
meghatározásáról 
(HL L 108., 2005.4.29., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005–2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 642/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján beho
zandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2006–2007-es szállítási időszakra történő 
meghatározásáról 
(HL L 115., 2006.4.28., 4–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006–2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 769/2006/EK rendelete (2006. május 19.) 2006. május 23-tól a C cukorra vonatkozó kiviteli engedélyké
relmek benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről és a C cukorra alkalmazandó átmeneti intézkedések tekintetében a 
493/2006/EK rendelet módosításáról 
(HL L 134., 2006.5.20., 19–20. o.) 
Elavult jogszabály, mert már nincs joghatása, és már nincs C cukor. 

A Bizottság 1156/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támo
gatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtása, a területalapú egységes támogatási rendszer éves 
pénzügyi keretei, valamint az elkülönített cukortámogatási rendszer legnagyobb összegei esetében a költségvetés felső 
határainak 2006-ra történő megállapításáról és az említett rendelet módosításáról 
(HL L 208., 2006.7.29., 3–14. o.) 
Elavult, mert a 2006. gazdasági évre vonatkozott. 

A Bizottság 1541/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 493/2006/EK rendelet 3. cikkében említett kivonási küszöb
érték meghatározására szolgáló együttható rögzítéséről 
(HL L 283., 2006.10.14., 22–23. o.) 
Elavult, mert a 2006-2007. gazdasági évre vonatkozott. 

A Bizottság 38/2007/EK rendelete (2007. január 17.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, 
Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonte
ladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 11., 2007.1.18., 4–10. o.) 
Elavult, mert az első részleges pályázati felhívásra érkező ajánlatok benyújtási időszaka 2007. január 24-én, brüsszeli idő 
szerint 15.00 órakor ért véget. 

A Bizottság 92/2007/EK rendelete (2007. január 30.) a finomítóüzemek 2006/2007-es gazdasági év során történő 
ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról 
(HL L 22., 2007.1.31., 10–11. o.) 
Elavult, mert a 2006–2007. gazdasági évre vonatkozott. 

A Bizottság 163/2007/EK rendelete (2007. február 19.) a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a cukorgyártók által 
a cukorrépa-eladóknak az alapilleték maximális összege és ezen illeték összege közötti különbség alapján fizetendő 
összegek rögzítéséről 
(HL L 51., 2007.2.20., 16. o.) 
Elavult, mert az illetékeket az 1193/2009/EK rendelet újraszámolta.
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A Bizottság 164/2007/EK rendelete (2007. február 19.) a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 
2005/2006-os gazdasági évre történő megállapításáról 
(HL L 51., 2007.2.20., 17. o.) 
Elavult, mert az illetékeket az 1193/2009/EK rendelet újraszámolta. 

A Bizottság 505/2007/EK rendelete (2007. május 8.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás értel
mében behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007–2008-as szállítási időszakra történő átme
neti meghatározásáról 
(HL L 119., 2007.5.9., 22–23. o.) 
Elavult, mert a szállítási időszak véget ért. 

A Bizottság 738/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján 
behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006/2007-es szállítási időszak tekintetében történő 
kiigazításáról 
(HL L 169., 2007.6.29., 19–21. o.) 
Elavult, mert a szállítási időszak véget ért. 

A Bizottság 900/2007/EK rendelete (2007. július 27.) a fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 
2007/2008-as gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról 
(HL L 196., 2007.7.28., 26–30. o.) 
Elavult, mert a folyamatos pályázati felhívás érvényessége 2008. szeptember 25-én véget ért. 

A Bizottság 975/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) a 2007. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakra a 
kvótán felül előállított izogklükóz kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozás megállapításáról 
(HL L 217., 2007.8.22., 3–6. o.) 
Elavult, mert csak 2007. szeptember 30-ig volt érvényes. 

A Bizottság 1059/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, 
Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő 
viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 242., 2007.9.15., 3–7. o.) 
Elavult, mert a felhívás 2007. október 10-éig volt érvényes. 

A Bizottság 1060/2007/EK rendelete (2007. szeptember 14.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, 
Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszontela
dására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról 
(HL L 242., 2007.9.15., 8–15. o.) 
Elavult, mert a felhívás 2007. október 10-éig volt érvényes. 

A Bizottság 1476/2007/EK rendelete (2007. december 13.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olasz
ország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor ipari felhasználás céljával 
történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, valamint az 1059/2007/EK és az 
1060/2007/EK rendelet módosításáról 
(HL L 329., 2007.12.14., 17–21. o.) 
Elavult, mert a felhívás érvényessége 2008. január 9-én véget ért, továbbá elavult az 1059/2007/EK és az 1060/2007/EK 
rendelet is. 

A Bizottság 1545/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a finomítóüzemek 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 
30-ig tartó időszakban történő ellátása céljából az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő 
mennyiségének meghatározásáról 
(HL L 337., 2007.12.21., 67. o.) 
Elavult, mert az ellátási időszak véget ért. 

A Bizottság 1567/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére a 2007/2008. 
gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról 
(HL L 340., 2007.12.22., 58–61. o.) 
Elavult, mert a 2007–2008. gazdasági évre vonatkozott. 

A Bizottság 509/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a finomítóüzemeknek a 2007/2008-as gazdasági év során történő 
ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor végleges kiegészítő mennyiségének meghatá
rozásáról 
(HL L 149., 2008.6.7., 59–60. o.) 
Elavult, mert a 2007–2008. gazdasági évre vonatkozott. 

A Bizottság 618/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján 
behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007/2008-as szállítási időszak tekintetében történő 
kiigazításáról 
(HL L 168., 2008.6.28., 17–19. o.) 
Elavult, mert a szállítási időszak véget ért. 

A Bizottság 505/2009/EK rendelete (2009. június 15.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján 
behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2008–2009-es szállítási időszak, valamint a 2009. július 
1-jével kezdődő szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról 
(HL L 151., 2009.6.16., 23–25. o.) 
Elavult, mert a szállítási időszak véget ért.
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A Bizottság 579/2009/EK rendelete (2009. július 2.) a finomító üzemek 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-ig 
való ellátása céljából az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatá
rozásáról 
(HL L 173., 2009.7.3., 3. o.) 
Elavult, mert a szállítási időszak véget ért. 

Marha- és borjúhús 

98/69/EK: A Bizottság határozata (1997. december 16.) a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbab
wéból és Namíbiából származó marha- és borjúhústermékekre vonatkozó behozatali engedélyekről 
(HL L 10., 1998.1.16., 42. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997. és 1998. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 132/98/EK rendelete (1998. január 20.) a 2345/97/EK tanácsi rendeletben egyes élő szarvasmarhafélék 
tekintetében meghatározott vámtételcsökkentések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról és az 
1462/95/EK és az 1119/96/EK tanácsi rendelet módosításáról 
(HL L 15., 1998.1.21., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1995., 1996. és 1997. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 187/98/EK rendelete (1998. január 23.) az egyes intervenciós hivataloknál lévő, Közösségen belüli feldolgo
zásra szánt marhahús pályázat útján történő értékesítéséről 
(HL L 19., 1998.1.24., 65–72. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 189/98/EK rendelete (1998. január 23.) a 2524/97/EK rendeletben meghatározott vámkontingens részeként a 
80–300 kg tömegű élő szarvasmarhafélére vonatkozóan benyújtott behozatali jogok iránti kérelmek elfogadhatósága 
mértékének meghatározásáról 
(HL L 19., 1998.1.24., 76. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 267/98/EK rendelete (1998. január 30.) az egyes intervenciós hivataloknál lévő, kivitelre szánt marhahús 
pályázat útján történő értékesítéséről 
(HL L 25., 1998.1.31., 69–75. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 385/98/EK rendelete (1998. február 18.) a 187/98/EK rendeletben említett pályázati felhívásban értékesítésre 
felkínált marhahús minimális eladási árainak meghatározásáról 
(HL L 48., 1998.2.19., 32–33. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 738/98/EK rendelete (1998. április 1.) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és a kiviteli engedélyekre 
vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló 1445/95/EK rendelettől való átmeneti eltérésről 
(HL L 102., 1998.4.2., 21. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 883/98/EK rendelete (1998. április 24.) az egyes intervenciós hivataloknál lévő, Közösségen belüli feldolgo
zásra szánt marhahús pályázat útján történő értékesítéséről 
(HL L 124., 1998.4.25., 35–41. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1058/98/EK rendelete (1998. május 20.) a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból származó egyes marha- 
és borjúhúságazatbeli termékek vámkontingensei tekintetében az 546/98/EK rendelet alapján benyújtott behozatali jog 
iránti kérelmek teljesíthetősége mértékének meghatározásáról 
(HL L 151., 1998.5.21., 27. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1683/98/EK rendelete (1998. július 29.) az egyes intervenciós hivataloknál lévő marhahús előre meghatá
rozott árakon történő értékesítéséről 
(HL L 212., 1998.7.30., 41–46. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 123/1999/EK rendelete (1999. január 20.) az egyes intervenciós hivataloknál lévő, darált hús előállítására 
szánt marhahús pályázat útján történő értékesítéséről 
(HL L 16., 1999.1.21., 14–18. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

1999/223/EK: A Bizottság határozata (1999. március 19.) a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, 
Zimbabwéból és Namíbiából származó marha- és borjúhústermékekre vonatkozó behozatali engedélyekről 
(HL L 82., 1999.3.26., 51–52. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 480/1999/EK rendelete (1999. március 4.) a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre 
vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló 1445/95/EK rendelettől való ideiglenes eltérésről 
(HL L 57., 1999.3.5., 7. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1468/1999/EK rendelete (1999. július 5.) a marha és borjúhús címkézésére vonatkozó közösségi rendszer 
1999/2000-es alkalmazási intézkedéseire vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 
(HL L 170., 1999.7.6., 10–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2005/1999/EK rendelete (1999. szeptember 20.) az 1587/1999/EK rendeletben említett harmadik pályázati 
felhívásban értékesítésre felkínált marhahús minimális eladási árainak meghatározásáról 
(HL L 248., 1999.9.21., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2006/1999/EK rendelete (1999. szeptember 20.) az 1898/1999/EK rendeletben említett pályázati felhívásban 
értékesítésre felkínált marhahús minimális eladási árainak meghatározásáról 
(HL L 248., 1999.9.21., 5–7. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2007/1999/EK rendelete (1999. szeptember 20.) az 1899/1999/EK rendeletben említett pályázati felhívásban 
értékesítésre felkínált marhahús minimális eladási árainak meghatározásáról 
(HL L 248., 1999.9.21., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 358/2000/EK rendelete (2000. február 16.) a 2424/1999/EK rendelet értelmében a szárított, kicsontozott 
marhahúsra kivetett vámok visszafizetésére irányuló kérelmek eredményéről 
(HL L 45., 2000.2.17., 29. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 742/2000/EK rendelete (2000. április 7.) a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és a kiviteli engedélyekre 
vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló 1445/95/EK rendelettől való átmeneti eltérésről 
(HL L 87., 2000.4.8., 21. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 3/2001/EK rendelete (2001. január 3.) a marhahús ajánlati felhívás útján történő felvásárlásáról szóló 
1627/89/EGK rendelet módosításáról és az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús felvásárlása tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 562/2000/EK rendelettől való eltérésről, 
illetve annak módosításáról szóló 2734/2000/EK rendelet módosításáról 
(HL L 1., 2001.1.4., 6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 690/2001/EK rendelete (2001. április 3.) a marhahúságazat különleges piaci támogatási intézkedéseiről 
(HL L 95., 2001.4.5., 8–14. o.) 
Elavult, mivel ez egy egyszeri intézkedés. 

A Bizottság 2345/2001/EK rendelete (2001. november 30.) a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-vissza
térítések megállapításáról és a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendelet 
1. cikkében felsorolt egyes termékek KN-kódjának kiigazításáról 
(HL L 315., 2001.12.1., 29–35. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 246/2002/EK rendelete (2002. február 8.) a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és a kiviteli engedé
lyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló 1445/95/EK rendelettől való átmeneti eltérésről 
(HL L 39., 2002.2.9., 14. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 5/2003/EK rendelete (2002. december 27.) a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságból és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból származó marha- és borjúhústermékekre vonatkozóan 
a 2003. évre megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 
(HL L 1., 2003.1.4., 36–44. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 118/2003/EK rendelete (2003. január 23.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzíté
séről, valamint a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK 
rendelet és a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról 
szóló 1445/95/EK rendelet módosításáról 
(HL L 20., 2003.1.24., 3–12. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 780/2003/EK rendelete (2003. május 7.) a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, 
illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2003. 
július 1-jétől 2004. június 30-ig) 
(HL L 114., 2003.5.8., 8–15. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2003–2004. kontingensévre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1503/2003/EK rendelete (2003. augusztus 27.) a marha- és borjúhúságazatban az előlegfizetések és a juh- és 
kecskehúságazatban a kifizetések tekintetében a 2342/1999/EK és a 2529/2001/EK tanácsi rendelettől való eltérésről 
(HL L 216., 2003.8.28., 23–24. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1240/2005/EK rendelete (2005. július 29.) az 1279/98/EK rendeletnek a Romániából származó marha- és 
borjúhústermékekre vonatkozó bizonyos vámkontingensek tekintetében történő módosításáról 
(HL L 200., 2005.7.30., 34–37. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2016/2005/EK rendelete (2005. december 9.) a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságból és Szerbia és Montenegróból származó baby beef termékekre vonatkozóan 2006. évre megálla
pított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 
(HL L 324., 2005.12.10., 8–18. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 545/2007/EK rendelete (2007. május 16.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali 
vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2007. július 1-jétől 2008. június 30-ig terjedő időtartam) 
(HL L 129., 2007.5.17., 14–22. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Dohány 

A Bizottság 881/93/EGK rendelete (1993. április 15.) Görögországban a mesterséges hővel szárított dohány termelői 
számára kialakított áttérési programról 
(HL L 92., 1993.4.16., 21. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1823/1999/EK rendelete (1999. augusztus 20.) a nyersdohánynak a kvóta-visszavásárlási program alkalma
zása alól kivételt képező érzékeny termőterületei és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportjai meghatározásáról 
(HL L 221., 1999.8.21., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 477/2000/EK rendelete (2000. március 2.) a nyersdohány-ágazatban a 2000. évi betakarításra vonatkozóan a 
más fajtacsoportnak átadható garanciaküszöb-mennyiségek meghatározásáról 
(HL L 58., 2000.3.3., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1534/2000/EK rendelete (2000. július 13.) a nyersdohányra vonatkozó kvóta-visszavásárlási program alkal
mazása alól mentes érzékeny termőterületek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok meghatározásáról 
(HL L 175., 2000.7.14., 78. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2003/161/EK: A Bizottság határozata (2003. március 7.) a 2003. évre vonatkozóan a Közösségi Dohányalap által a 
2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében említett intézkedésekre nyújtott támogatások tagállamok közötti indikatív 
felosztásáról 
(HL L 65., 2003.3.8., 31–32. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1578/2001/EK rendelete (2001. augusztus 1.) a nyersdohányra vonatkozó kvóta-visszavásárlási program 
alkalmazása alól mentesülő érzékeny termőterületek és/vagy kiváló minőségű fajtacsoportok meghatározásáról 
(HL L 209., 2001.8.2., 13. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1018/2004/EK rendelete (2004. május 25.) a 2004. évi németországi, spanyolországi, franciaországi, görög
országi, olaszországi és portugáliai betakarításra vonatkozó garanciaküszöb keretében az egyik fajtacsoportból a másikba 
átadható nyersdohánymennyiségek meghatározásáról 
(HL L 187., 2004.5.26., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2006/331/EK: A Bizottság határozata (2006. május 5.) a 2005. évi betakarításhoz kapcsolódó görögországi nyersdohány
szállításra vonatkozó határidő meghosszabbítása tekintetében a 2848/98/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 121., 2006.5.6., 55. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály.
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2006/472/EK: A Bizottság határozata (2006. július 4.) a 2006. évre vonatkozóan a Közösségi Dohányalap által a 
2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében említett intézkedések finanszírozására szánt források tagállamok közötti 
végleges felosztásáról 
(HL L 187., 2006.7.8., 33–34. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2007/361/EK: A Bizottság határozata (2007. május 4.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a 
cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározásáról és e készletek felszámolásának pénzügyi 
következményeiről 
(HL L 138., 2007.5.30., 14–17. o.) 
Elavult átmeneti intézkedés, amely az érintett országoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos. 

Banán 

A Bizottság 1662/93/EGK rendelete (1993. június 29.) a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok meghatározásáról, a banánágazatra vonatkozó óvintézkedések alkalmazási feltételeit illetően 
(HL L 158., 1993.6.30., 16–17. o.) 
Elavult, mert jogalapját, a 404/93/EK tanácsi rendelet 23. cikkét hatályon kívül helyezte és helyébe lépett az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet 159. cikke. Ezen utóbbi rendelkezésnek nincs jogalapja a bizottsági végrehajtási intézke
dések elfogadására; helyette azt kifejezetten végrehajtja a (jelenleg a 625/2009/EK tanácsi rendeletbe belefoglalt) 
519/94/EK tanácsi rendelet és a (jelenleg a 260/2009/EK tanácsi rendeletbe belefoglalt) 3285/94/EK tanácsi rendelet, 
amelyek az 1662/93/EK rendelet tárgyát fedik le. 

A Bizottság 1858/93/EGK rendelete (1993. július 9.) a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség 
ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó rész
letes szabályok megállapításáról 
(HL L 170., 1993.7.13., 5–9. o.) 
Elavult, mert a 404/93/EK rendelet 12. cikkében említett kompenzációs támogatási rendszer jogalapját a 2013/2006/EK 
rendelet 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezte. 

A Bizottság 919/94/EK rendelete (1994. április 26.) a banántermelői szervezetek tekintetében a 404/93/EGK tanácsi 
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
(HL L 106., 1994.4.27., 6–13. o.) 
2010. december 31-étől elavult, mert a 404/93/EK rendelet 5. és 6. cikkében említett termelői szervezetek jogalapját a 
2013/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte, de a 4. cikkének (1) bekezdésében említett átmeneti intézkedéssel 
legkésőbb 2010. december 31-éig alkalmazandóként fenntartotta. 

A Bizottság 1063/1999/EK rendelete (1999. május 21.) az 1998-ban a Közösségben termelt és forgalomba hozott 
banánra vonatozó kompenzációs támogatás, a támogatás egyenlegének kifizetési határideje és az előlegek egységértékének 
1999-re történő megállapításáról 
(HL L 129., 1999.5.22., 25–26. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–1999. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/706/EK: A Bizottság határozata (1999. szeptember 30.) a hagyományos AKCS-beli banánszállítók számára létre
hozott különleges támogatási keretből 1999-ben rendelkezésre álló összegek meghatározásáról 
(HL L 280., 1999.10.30., 122–124. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1121/2001/EK rendelete (2001. június 7.) a banánbehozatal vámkontingensei keretében a minden egyes 
hagyományos piaci szereplő referenciamennyiségére alkalmazandó kiigazítási együttható megállapításáról 
(HL L 153., 2001.6.8., 12. o.) 
Elavult, mert a 896/2001/EK rendeletet hajtotta végre, amelyet a vámkontingensek végrehajtásának különböző módszerét 
alkalmazó 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezett. 

A Bizottság 1195/2001/EK rendelete (2001. június 18.) a 2000-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra 
vonatozó kompenzációs támogatás, a támogatás egyenlegének kifizetési határideje és az előlegek egységértékének 2001-re 
történő megállapításáról 
(HL L 162., 2001.6.19., 13–14. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000–2001. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

2002/414/EK: A Bizottság határozata (2002. május 31.) a 2002. június 1-jén vagy azután ültetett új banánültetvényekről 
származó forgalomba hozott termékeknek a kompenzációs támogatásból való kizárására vonatkozó ideiglenes intézkedés 
bevezetésének Spanyolország számára történő engedélyezéséről 
(HL L 148., 2002.6.6., 28. o.) 
Elavult, mert ez egy, 2002. június 1-jétől számítva három évig alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 932/2002/EK rendelete (2002. május 31.) a 2000-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra 
vonatkozó kompenzációs támogatás, a támogatás egyenlegének kifizetési határideje és az előlegek egységértékének 2002- 
re történő megállapításáról 
(HL L 144., 2002.6.1., 20–21. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2001–2002. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 2149/2002/EK rendelete (2002. december 2.) a banánágazatban a 2002. évre kiegészítő kompenzációs 
támogatási előleg nyújtásáról 
(HL L 326., 2002.12.3., 11. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2002. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 908/2003/EK rendelete (2003. május 23.) a 2002-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott baná
nokra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2003-ra történő megállapításáról 
(HL L 128., 2003.5.24., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2002–2003. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2000/2003/EK rendelete (2003. november 13.) a banán behozatali vámkontingensei keretében a nem 
hagyományos piaci szereplők allokációs kérelmeire alkalmazandó csökkentési százalékok 2004-es évre való meghatá
rozásáról 
(HL L 296., 2003.11.14., 17. o.) 
Elavult, mert a 896/2001/EK rendeletet hajtotta végre, amelyet a vámkontingensek végrehajtásának különböző módszerét 
alkalmazó 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezett. 

A Bizottság 414/2004/EK rendelete (2004. március 5.) az új tagállamok 2004. május 1-jei csatlakozása következtében a 
banánimport vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó rendelkezések kiigazítása céljából egyedi intézkedések megálla
pításáról 
(HL L 68., 2004.3.6., 6–9. o.) 
Elavult, mert a 2004. évi csatlakozáshoz és a 896/2001/EK rendelethez kapcsolódik, amelyet a vámkontingensek végre
hajtásának különböző módszerét alkalmazó 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezett. 

A Bizottság 838/2004/EK rendelete (2004. április 28.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a banán Közösségbe történő 
behozatalára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 
(HL L 127., 2004.4.29., 52–56. o.) 
Elavult, mert a 2004. évi csatlakozáshoz és a 896/2001/EK rendelethez kapcsolódik, amelyet a vámkontingensek végre
hajtásának különböző módszerét alkalmazó 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezett. 

A Bizottság 839/2004/EK rendelete (2004. április 28.) 2004 májusában a banánra vonatkozó behozatali engedélyek 
kiállítása tekintetében a kiegészítő mennyiség céljából a hagyományos piaci szereplők ideiglenes referenciamennyiségeire 
és a nem hagyományos piaci szereplők ideiglenes allokációira alkalmazandó kiigazítási együtthatók rögzítéséről 
(HL L 127., 2004.4.29., 57. o.) 
Elavult, mert végrehajtotta a 896/2001/EK rendeletet, amelyet a vámkontingensek végrehajtásának különböző módszerét 
alkalmazó 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezett. 

A Bizottság 914/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003-ban a Közösségben termelt és forgalomba hozott baná
nokra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2004-re történő megállapításáról 
(HL L 163., 2004.4.30., 77–78. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003–2004. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1424/2004/EK rendelete (2004. augusztus 6.) a 2004 negyedik negyedévében az A/B és C vámkontingensek 
keretében a Közösségbe behozható banánmennyiségek rögzítéséről 
(HL L 262., 2004.8.7., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2004. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1892/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a 2005. évre szóló, a banánnak a 
Közösségbe történő behozatalára vonatkozó átmeneti intézkedésekről 
(HL L 328., 2004.10.30., 50–54. o.) 
Elavult, mert a 2004. évi csatlakozáshoz és a 896/2001/EK rendelethez kapcsolódik, amelyet a vámkontingensek végre
hajtásának különböző módszerét alkalmazó 219/2006/EK rendelet helyezett hatályon kívül. 

A Bizottság 2044/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a banánbehozatal A/B és C vámkontingensei keretében 
minden egyes hagyományos piaci szereplő referenciamennyiségére alkalmazandó kiigazítási együttható megállapításáról 
a 2004. évre 
(HL L 354., 2004.11.30., 15–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2004. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2079/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a 2005. évben az új tagállamokban a banánbehozatal kiegé
szítő vámkontingensei tekintetében a hagyományos piaci szereplők egyedi referenciamennyiségére és a nem hagyományos 
piaci szereplők egyedi allokációjára alkalmazandó kiigazítási együtthatók megállapításáról 
(HL L 360., 2004.12.7., 3. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2004. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

2005/410/EK: A Bizottság határozata (2005. május 31.) a 2002. június 1. után ültetett új banánültetvényekről származó 
forgalomba hozott termékeknek a kompenzációs támogatásból való kizárására vonatkozó ideiglenes intézkedés három 
évig tartó időszakra való meghosszabbításának Spanyolország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 
1605. sz. dokumentummal történt) 
(HL L 139., 2005.6.2., 19. o.) 
Elavult, mert ez egy, 2002. június 1-jétől számított három évig alkalmazandó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 703/2005/EK rendelete (2005. május 4.) a 2004-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra 
vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2005-re történő megállapításáról 
(HL L 118., 2005.5.5., 12–13. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2004–2005. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1092/2005/EK rendelete (2005. július 12.) a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség 
ellentételezését szolgáló kompenzációs támogatási rendszer előlegeinek 2005-re történő felfüggesztéséről 
(HL L 182., 2005.7.13., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2005. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1402/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 2005 negyedik negyedévében az A/B és C vámkontingensek 
keretében a Közösségbe behozható banánmennyiségek rögzítéséről 
(HL L 222., 2005.8.27., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2005. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1403/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) az új tagállamok számára 2005. negyedik negyedévére 
vonatkozóan a banánbehozatal kiegészítő mennyiségének meghatározása céljából kiadott engedélyekben szereplő egyes 
irányadó mennyiségek és egyéni felső határok rögzítéséről 
(HL L 222., 2005.8.27., 5–7. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2005. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2015/2005/EK rendelete (2005. december 9.) az AKCS-országokból származó banánnak a banánra alkal
mazandó vámtételekről szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2006 januárjában 
és februárjában való behozataláról 
(HL L 324., 2005.12.10., 5–7. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2006. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 219/2006/EK rendelete (2006. február 8.) a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó 
banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra történő 
megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 38., 2006.2.9., 22–24. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2006. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 833/2006/EK rendelete (2006. június 2.) a 2005-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra 
vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2006-ra történő megállapításáról 
(HL L 150., 2006.6.3., 9–10. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2005–2006. évekre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1330/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a banánágazatban a 2006. évre kiegészítő kompenzációs 
támogatási előleg nyújtásáról 
(HL L 247., 2006.9.9., 9. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2006. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1789/2006/EK rendelete (2006. december 5.) a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból szár
mazó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2007. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra történő 
megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 339., 2006.12.6., 3–7. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2007. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 485/2007/EK rendelete (2007. április 30.) a 2006-ban a Közösségben termelt és forgalomba hozott baná
nokra vonatkozó kompenzációs támogatás megállapításáról 
(HL L 114., 2007.5.1., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy, csak a 2006. évre alkalmazandó ideiglenes jogszabály. 

Gyümölcs- és zöldségfélék 

A Bizottság 2717/98/EK rendelete (1998. december 16.) a gyümölcs- és zöldségágazatban előzetesen elismert termelői 
szervezetek részére a tagállamok által fedezett költségekre vonatkozó közösségi visszatérítési kérelmekről 
(HL L 342., 1998.12.17., 10–13. o.) 
A Bizottság 2881/2000/EK rendelete (2000. december 27.) a harmadik országokból származó fokhagymára vonatkozó 
behozatali engedély rendszerének alkalmazásáról szóló 1859/93/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 333., 2000.12.29., 71. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000 decemberétől – 2001 januárjáig tartó időszakra vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2125/2003/EK rendelete (2003. december 3.) a működési programokkal és a pénzeszközökkel kapcsolatban 
az illetékes nemzeti hatóságok által hozott döntések tekintetében az 1433/2003/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 319., 2003.12.4., 3. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1320/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingens 2005. 
október 1-jei megnyitásáról és kezelési módjáról 
(HL L 210., 2005.8.12., 17–20. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 393/2006/EK rendelete (2006. március 6.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingensek 2006. 
április 1-jétől történő megnyitásáról és kezeléséről 
(HL L 65., 2006.3.7., 18–21. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 678/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemege
szőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat 
meghirdetéséről 
(HL L 157., 2007.6.19., 9–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, az adott évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 464/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a 104/2007/EK rendelet szerinti, Bulgáriában a paradicsomra 
vonatkozóan a 2007/2008-as gazdasági évre fizetendő kiegészítő összeg meghatározásáról 
(HL L 139., 2008.5.29., 7. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 121/2009/EK rendelete (2009. február 9.) a Bulgáriában a feldolgozásra szánt őszibarackért folyósítandó 
kiegészítő összegnek a 2007–2008-as gazdasági évre a 679/2007/EK rendelet szerint történő meghatározásáról 
(HL L 39., 2009.2.10., 33. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007–2008. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék 

A Bizottság 1076/2004/EK rendelete (2004. június 7.) a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingensek 
megnyitásáról és kezelési módjáról 
(HL L 203., 2004.6.8., 3–6. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1470/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) bizonyos aszalási célú mazsolaszőlő fajták művelési támo
gatási összegeinek, és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról, a 2004/2005- 
ös értékesítési kampányra vonatkozóan 
(HL L 271., 2004.8.19., 22–23. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–2005. gazdasági évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1749/2004/EK rendelete (2004. október 7.) 2004. szeptember 1-jétől a tartósított gombára vonatkozó 
autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezelési módjáról 
(HL L 312., 2004.10.9., 3–6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

Elszámolás 

98/324/EK: A Bizottság határozata (1998. április 29.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege által az 1997-es évre vonatkozóan finanszírozott kiadások tekintetében a tagállamok által benyújtott 
számlák elszámolásáról 
(HL L 141., 1998.5.13., 38–43. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997. pénzügyi évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1442/98/EK rendelete (1998. július 6.) a 723/97/EK tanácsi rendelettel összhangban az érintett tagálla
moknak fizetendő közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegéről 
(HL L 191., 1998.7.7., 41–42. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

1999/151/EK: A Bizottság határozata (1999. február 10.) Görögország és Spanyolország számláinak az Európai Mező
gazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében az 1997-es 
pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról és a 98/324/EK határozat módosításáról 
(HL L 49., 1999.2.25., 42–45. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997. pénzügyi évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/186/EK: A Bizottság határozata (1999. február 3.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról 
(HL L 61., 1999.3.10., 34–36. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996. pénzügyi évre vonatkozó ideiglenes jogszabály (lásd a határozat mellékletét).

HU 2010.12.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 336/25



1999/327/EK: A Bizottság határozata (1999. április 30.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege által finanszírozott, az 1998-as pénzügyi évre vonatkozó tagállami kiadások számláinak elszámolásáról 
(HL L 124., 1999.5.18., 28–34. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. pénzügyi évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/350/EK: A Bizottság határozata (1999. május 4.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege terhére az Egyesült Királyságnál felmerült egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárá
sáról 
(HL L 133., 1999.5.28., 60–61. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

1999/413/EK: A Bizottság határozata (1999. június 15.) a Közösségben a legrászorulóbb személyek intervenciós kész
letekből származó élelmiszerekkel való ellátása érdekében az 1999. évi költségvetés terhére a tagállamok megfelelő 
forrásokkal való ellátására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 98/657/EK határozat módosításáról 
(HL L 156., 1999.6.23., 47–51. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 583/1999/EK rendelete (1999. március 17.) a 723/97/EK tanácsi rendelettel összhangban az érintett tagál
lamoknak fizetendő közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegéről 
(HL L 72., 1999.3.18., 28–29. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/603/EK: A Bizottság határozata (1999. július 28.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege terhére a tagállamoknál felmerült egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról 
(HL L 234., 1999.9.4., 6–11. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996. és 1997. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2000/179/EK: A Bizottság határozata (2000. február 14.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 
(EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében az 1998-as pénzügyi évre vonatkozóan Dánia, 
Németország, Spanyolország és Franciaország számláinak elszámolásáról és az 1999/327/EK határozat módosításáról 
(HL L 57., 2000.3.2., 31–33. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2000/216/EK: A Bizottság határozata (2000. március 1.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege terhére a tagállamoknál felmerült egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról 
(HL L 67., 2000.3.15., 37–46. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996–1998. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2000/449/EK: A Bizottság határozata (2000. július 5.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege terhére a tagállamoknál felmerült egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról 
(HL L 180., 2000.7.19., 49–66. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996. és 1997. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2311/2000/EK rendelete (2000. október 18.) a 4045/89/EGK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó 
intézkedések jegyzékének megállapításáról és a 96/284/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 265., 2000.10.19., 10–11. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2002/144/EK: A Bizottság határozata (2002. február 19.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 
(EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2000-es pénzügyi évre vonatkozóan Spanyol
ország egyes kifizető ügynökségei számláinak elszámolásáról 
(HL L 48., 2002.2.20., 32–34. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2003/313/EK: A Bizottság határozata (2003. május 7.) a 2002-es pénzügyi évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott tagállami kiadások számláinak elszámolásáról 
(HL L 114., 2003.5.8., 55–58. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 445/2003/EK rendelete (2003. március 11.) az egyes közvetlen támogatásokra és strukturális vagy környezeti 
jellegű intézkedésekre alkalmazandó valutaárfolyam 2003-ban történő rögzítéséről 
(HL L 67., 2003.3.12., 6–8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1360/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a 2003/2004-es gazdasági évre vonatkozóan a Közösség egyes 
régióiban a pihentetett földek hasznosítása tekintetében a 2316/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 194., 2003.8.1., 35–37. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003–2004. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1492/2003/EK rendelete (2003. augusztus 25.) a 2003/2004-es gazdasági évre vonatkozóan Svédországban a 
pihentetett földek hasznosítása tekintetében a 2316/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 214., 2003.8.26., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003–2004. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2004/302/EK: A Bizottság határozata (2004. március 30.) a közösségi szőlőkataszter létrehozása során Görögországban 
felmerült költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról 
(HL L 98., 2004.4.2., 57–58. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1988–2000. közötti évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2004/303/EK: A Bizottság határozata (2004. március 31.) a közösségi szőlőkataszter létrehozása során Olaszországban 
felmerült költségekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulásról 
(HL L 98., 2004.4.2., 59–60. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996–1998. közötti évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2004/451/EK határozata (2004. április 29.) a 2003-as pénzügyi évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott tagállami kiadások számláinak elszámolásáról 
(HL L 155., 2004.4.30., 122–147. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1751/2004/EK rendelete (2004. október 8.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban 
foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege 
számára a 2005-ös számviteli évre történő meghatározásáról 
(HL L 312., 2004.10.9., 9. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/127/EK: A Bizottság határozata (2005. február 11.) egyes belgiumi, spanyolországi és görögországi kifizető ügynök
ségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott 
kiadások tekintetében a 2001-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról 
(HL L 43., 2005.2.15., 24–26. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/320/EK:A Bizottság határozata (2005. április 21.) egyes németországi, spanyolországi, görögországi, franciaországi, 
olaszországi, portugáliai és egyesült-királyság-beli kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garanciaalap Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2002-es pénzügyi évre vonatkozóan történő 
elszámolásáról 
(HL L 103., 2005.4.22., 39–40. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/385/EK: A Bizottság határozata (2005. május 13.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) 
Garanciarészlege által a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott tagállami kiadások számláinak elszámolásáról 
(HL L 127., 2005.5.20., 22–26. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/738/EK: A Bizottság határozata (2005. szeptember 14.) az egyes belgiumi, németországi, spanyolországi, francia
országi, luxemburgi, hollandiai, portugáliai, svédországi és egyesült királysági kifizető ügynökségek számláinak az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2003. pénzügyi évben finanszírozott 
kiadások tekintetében történő elszámolásáról 
(HL L 276., 2005.10.21., 58–61. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1668/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a felvásárlást, a raktározást és a készletek értékesítését 
magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garan
ciarészlege számára a 2006-os számviteli évre történő meghatározásáról 
(HL L 269., 2005.10.14., 4–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1689/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a mezőgazdasági termékek felvásárlásakor alkalmazandó érték
csökkenési százalékoknak a 2006-os pénzügyi évre történő meghatározásáról 
(HL L 271., 2005.10.15., 29–30. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2006/936/EK: A Bizottság határozata (2006. december 14.) egyes németországi és egyesült királyságbeli kifizető ügynök
ségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott 
kiadások tekintetében a 2003-as pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról 
(HL L 355., 2006.12.15., 107–108. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 2006/84/EK irányelve (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az egyes lefö
lözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyúj
tásról szóló 76/308/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla
pításáról szóló 2002/94/EK irányelv kiigazításáról 
(HL L 362., 2006.12.20., 99–100. o.) 
Elavult, mert a jogszabály Bulgária és Románia csatlakozásával kapcsolatos. 

A Bizottság 1189/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a mezőgazdasági termékek intervenciós felvásárlásánál alkal
mazandó értékcsökkenési együtthatóknak a 2008. számviteli évre történő megállapításáról 
(HL L 267., 2007.10.12., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1190/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban 
foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA számára a 2008-as 
számviteli évre történő meghatározásáról 
(HL L 267., 2007.10.12., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1453/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 
2008-as számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról 
(HL L 325., 2007.12.11., 68. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 998/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a mezőgazdasági termékek intervenciós felvásárlásánál alkalma
zandó értékcsökkentési együtthatóknak a 2009. számviteli évre történő megállapításáról 
(HL L 273., 2008.10.15., 3–4. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 999/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban 
foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMGA 2009. számviteli évére 
történő meghatározásáról 
(HL L 273., 2008.10.15., 5–6. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

Olívaolaj 

A Bizottság 953/98/EK rendelete (1998. május 6.) a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó részletes 
alkalmazási szabályok megállapításáról 
(HL L 133., 1998.5.7., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1483/98/EK rendelete (1998. július 10.) az olívaolaj tényleges termelésének és a termelési támogatás 
egységnyi összegének az 1996/1997-es gazdasági évre történő rögzítéséről 
(HL L 195., 1998.7.11., 16–17. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1996–97. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2095/98/EK rendelete (1998. szeptember 30.) az olívaolaj-termelés becsült mennyiségének és az előre 
kifizethető termelési támogatás egységnyi összegének az 1997/1998-as gazdasági évre történő rögzítéséről 
(HL L 266., 1998.10.1., 62. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2640/98/EK rendelete (1998. december 9.) a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó részletes 
alkalmazási szabályok megállapításáról 
(HL L 335., 1998.12.10., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 561/1999/EK rendelete (1999. március 15.) a spanyol intervenciós hivatal birtokában lévő olívaolaj értéke
sítése céljából folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról 
(HL L 69., 1999.3.16., 13–16. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1542/1999/EK rendelete (1999. július 14.) az olívaolaj tényleges termelésének és a termelési támogatás 
egységnyi összegének az 1997/1998-as gazdasági évre történő rögzítéséről 
(HL L 180., 1999.7.15., 4–5. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2181/1999/EK rendelete (1999. október 14.) az olívaolaj-termelés becsült mennyiségének és az előre 
kifizethető termelési támogatás egységnyi összegének az 1998/1999-es gazdasági évre történő rögzítéséről 
(HL L 267., 1999.10.15., 19–20. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2712/1999/EK rendelete (1999. december 20.) a spanyol és görög intervenciós hivatalok birtokában lévő 
olívaolaj értékesítése céljából folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról 
(HL L 327., 1999.12.21., 28–30. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 251/2000/EK rendelete (2000. február 1.) a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó részletes 
alkalmazási szabályok megállapításáról 
(HL L 26., 2000.2.2., 8–9. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/249/EK: A Bizottság határozata (2001. március 26.) a 327/2001/EK rendelet által szabályozott első részleges 
pályázati felhívással az olívaolaj magánraktározására nyújtott támogatás maximális összegének rögzítéséről 
(HL L 90., 2001.3.30., 62. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/362/EK: A Bizottság határozata (2001. április 27.) a 327/2001/EK rendelet által szabályozott harmadik részleges 
pályázati felhívással az olívaolaj magánraktározására nyújtott támogatás maximális összegének rögzítéséről 
(HL L 129., 2001.5.11., 38. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/377/EK: A Bizottság határozata (2001. április 6.) a 327/2001/EK rendelet által szabályozott második részleges 
pályázati felhívással az olívaolaj magánraktározására nyújtott támogatás maximális összegének rögzítéséről 
(HL L 132., 2001.5.15., 30. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/386/EK: A Bizottság határozata (2001. május 15.) a 327/2001/EK rendelet által szabályozott negyedik részleges 
pályázati felhívással az olívaolaj magánraktározására nyújtott támogatás maximális összegének rögzítéséről 
(HL L 137., 2001.5.19., 31. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2002/408/EK: A Bizottság határozata (2002. május 24.) az olasz intervenciós hivatal birtokában lévő közösségi olívaolaj- 
maradék értékesítéséről 
(HL L 140., 2002.5.30., 25–26. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 126/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a 2005/2006-os termelési ciklusban az olívaolaj-termelés minő
ségét javító intézkedések finanszírozásának felső határai rögzítéséről és az 528/1999/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésétől 
való eltérésről 
(HL L 25., 2005.1.28., 11. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005–06. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1711/2005/EK rendelete (2005. október 19.) az olajbogyó-terméshozamoknak és olívaolaj-hozamoknak a 
2004/2005-ös gazdasági évre történő meghatározásáról 
(HL L 274., 2005.10.20., 57–74. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–05. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 542/2009/EK rendelete (2009. június 23.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás 
megnyitásáról 
(HL L 161., 2009.6.24., 3–5. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2009/551/EK: A Bizottság határozata (2009. július 13.) az 542/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében 
nyújtandó, olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról 
(HL L 184., 2009.7.16., 16–17. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

2009/565/EK: A Bizottság határozata (2009. július 24.) az 542/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében 
nyújtandó, olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról 
(HL L 196., 2009.7.28., 59–60. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

Export-visszatérítések, engedélyek és biztosítékok 

A Bizottság 1729/1999/EK rendelete (1999. július 28.) a 3665/87/EGK és a 3719/88/EGK rendelettől a tej és tejtermékek, 
a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás, a baromfihús, a Szerződés I. mellékletében nem említett áruk formájában 
exportált mezőgazdasági termékek és egyes gabonatermékek tekintetében eltérő különleges intézkedések megállapításáról 
(HL L 204., 1999.8.4., 13–15. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 662/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyar
ország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, a marha- és 
borjúhústermékekre vonatkozó egyes vámkontingensek kezeléséről szóló 936/97/EK és 1279/98/EK rendelet szerinti 
behozatali engedélyek iránti kérelmek tekintetében átmeneti intézkedések megállapításáról 
(HL L 104., 2004.4.8., 103–104. o.) 
Elavult, mert ez egy, az új tagállamok csatlakozásával kapcsolatos átmeneti intézkedés. 

A Bizottság 1493/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) bizonyos tej- és tojástermékek 1520/2000/EK rendelet 
szerinti export-visszatérítése odaítélésének előírásaira vonatkozóan Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása miatt elfogadandó átmeneti intézkedések 
megállapításáról 
(HL L 274., 2004.8.24., 9–10. o.) 
Elavult, mert az új tagállamok csatlakozásával kapcsolatos átmeneti intézkedés. 

Mezőgazdasági statisztika 

98/186/EK: A Bizottság határozata (1998. február 25.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 1998. évi technikai cselek
vési terv első részének jóváhagyásáról 
(HL L 70., 1998.3.10., 23–25. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

1999/714/EK: A Bizottság határozata (1999. október 19.) a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről szóló, 1999/2000-es 
alapfelmérések eredményeinek az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításával kapcsolatos 
határidők megállapításáról 
(HL L 282., 1999.11.5., 14–15. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2001/147/EK: A Bizottság határozata (2001. február 12.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2001. évi technikai 
cselekvési terv jóváhagyásáról 
(HL L 55., 2001.2.24., 62–64. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2001. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2002/30/EK: A Bizottság határozata (2002. január 8.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2002. évi technikai cselekvési 
terv jóváhagyásáról 
(HL L 13., 2002.1.16., 28–30. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2003/304/EK: A Bizottság határozata (2003. április 29.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2003. évi technikai 
cselekvési terv jóváhagyásáról 
(HL L 110., 2003.5.3., 15–17. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2004/366/EK: A Bizottság határozata (2004. április 13.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2004. évi technikai 
cselekvési terv első szakaszának jóváhagyásáról 
(HL L 114., 2004.4.21., 32–35. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2139/2004/EK rendelete (2004. december 8.) az 571/88/EGK tanácsi rendelet átvételéről és végrehajtásáról, 
valamint a 2000/115/EK bizottsági határozatnak a Közösség mezőgazdasági birtokszerkezetre vonatkozó 2005. és 2007. 
évi felmérésének megszervezése céljából történő módosításáról 
(HL L 369., 2004.12.16., 26–48. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005–07. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/124/EK: A Bizottság határozata (2005. február 10.) annak engedélyezéséről, hogy bizonyos tagállamok a mező
gazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó 2005-ös felméréshez a statisztikai felmérésektől eltérő forrásokból származó 
adatokat használhassanak 
(HL L 39., 2005.2.11., 55–56. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2005/197/EK: A Bizottság határozata (2005. március 9.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2005. évi technikai 
cselekvési terv jóváhagyásáról 
(HL L 65., 2005.3.11., 30–32. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2005. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2006/127/EK: A Bizottság határozata (2006. február 2.) az agrárstatisztikák javítására irányuló 2006. évi technikai 
cselekvési terv jóváhagyásáról 
(HL L 51., 2006.2.22., 19–20. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2006. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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2007/80/EK: A Bizottság határozata (2007. február 1.) a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó 2007. évi 
felmérésre vonatkozóan egyes tagállamok számára a statisztikai felmérésektől eltérő forrásokból származó információk 
felhasználásának engedélyezéséről 
(HL L 28., 2007.2.3., 19–22. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2007/84/EK:A Bizottság határozata (2007. február 2.) az agrárstatisztikák tökéletesítését célzó, 2007-re szóló technikai 
cselekvési terv jóváhagyásáról 
(HL L 35., 2007.2.8., 18–28. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2007. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Vidékfejlesztés 

A Bizottság 1552/98/EK rendelete a bizonyos közösségi támogatási programok esetén az integrált igazgatási és ellenőrzési 
rendszer alkalmazására részletes szabályokat megállapító 3887/92/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 202., 1998.7.18., 30. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1332/2000/EK rendelete (2000. június 23.) az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási 
rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapítá
sáról szóló 2316/1999/EK rendelettől való eltérésről 
(HL L 151., 2000.6.24., 9–10. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2000–01. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 68/2003/EK rendelete (2003. január 16.) a statisztikai felmérésektől eltérő forrásokból származó információk 
felhasználásáról és a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó 2003. évi felmérés eredményeinek közlésére megálla
pított határidőkről 
(HL L 12., 2003.1.17., 5–7. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2003. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2004/559/EK: A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. 
célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról 
(HL L 249., 2004.7.23., 26–27. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–06. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2004/596/EK: A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. 
célkitűzése alapján a Szlovák Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról 
(HL L 266., 2004.8.13., 15–17. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2004–06. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

Egyéb 

96/288/EK: A Bizottság határozata (1996. április 15.) Finnországban az élő növények és virágkertészeti termékek ágazatát 
érintő támogatásokról 
(HL L 109., 1996.5.3., 22. o.) 
Elavult, mert ez egy, a csatlakozással kapcsolatos ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2367/98/EK rendelete (1998. október 30.) az olívaolaj ágazatban az 1998/99–2000/01. gazdasági évekre 
vonatkozó rendszer alkalmazásával összefüggő átmeneti intézkedések bevezetéséről 
(HL L 293., 1998.10.31., 64–66. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. és a 2000–01. évekre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1308/98/EK rendelete (1998. június 24.) a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végső összegének az 
1997/1998-as gazdasági év tekintetében történő megállapításáról 
(HL L 182., 1998.6.25., 9. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1997–98. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1478/1999/EK rendelete (1999. július 6.) a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végső összegének az 
1998/99-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról 
(HL L 171., 1999.7.7., 8. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1998–99. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2000/32/EK: A Bizottság határozata (1999. december 16.) a Közösségben a legrászorulóbb személyek intervenciós 
készletekből származó élelmiszerekkel való ellátása érdekében a 2000. évi költségvetés terhére a tagállamok megfelelő 
forrásokkal való ellátására vonatkozó terv elfogadásáról 
(HL L 11., 2000.1.15., 51–53. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2000. költségvetési évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1436/2000/EK rendelete (2000. június 30.) a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végső összegének 
az 1999/2000-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról 
(HL L 161., 2000.7.1., 61. o.) 
Elavult, mert ez egy, az 1999–2000. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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A Bizottság 1409/2003/EK rendelete (2003. augusztus 7.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására hasz
nált, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 201., 2003.8.8., 8. o.) 
Elavult, mert ez egy, a 2002. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 2141/2004/EK rendelete (2004. december 15.) a 2004-2005-ös gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan 
gyapot felülvizsgált termelési becslésének, valamint az irányár ebből származó új, ideiglenes csökkentésének megálla
pításáról 
(HL L 369., 2004.12.16., 53–54. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2004–2005. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1300/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a fésületlen gyapot támogatási összegének megállapításáról a 
2003/2004. piaci szezonban 
(HL L 244., 2004.7.16., 18–20. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2003–2004. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

2007/361/EK: A Bizottság határozata (2007. május 4.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a 
cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározásáról és e készletek felszámolásának pénzügyi 
következményeiről (az értesítés a C(2007) 1979. számú dokumentummal történt) 
(HL L 138., 2007.5.30., 14–17. o.) 
Elavult, mert az új tagállamok csatlakozásával kapcsolatos átmeneti intézkedés. 

A Bizottság 118/2006/EK rendelete (2006. január 24.) a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 2006- 
os számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról 
(HL L 21., 2006.1.25., 12. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2006. gazdasági évre vonatkozó ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 1282/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az élelmiszerek 2007. évi éves elosztási tervére alkalmazandó 
végrehajtási időszak vége tekintetében a 3149/92/EGK rendelettől való eltérésről 
(HL L 285., 2007.10.31., 30. o.) 
Elavult, mert ez egy ideiglenes jogszabály. 

A Bizottság 511/2009/EK rendelete (2009. június 16.) a 793/2006/EK rendelettől a 27. cikk 2009. évi alkalmazása 
tekintetében Guadeloupe és Martinique francia tengerentúli megyék számára biztosított eltérésről 
(HL L 153., 2009.6.17., 5. o.) 
Elavult, mert ez egy a 2009. évre vonatkozó ideiglenes jogszabály.
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