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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1a) jóváhagyja az Európai Parlament és 

a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt 

együttes nyilatkozatát; 

Or. en 

Tájékoztatásul, az együttes nyilatkozat szövege a következő: 

„Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata 

Az ETIAS információs rendszernek, az ETIAS központi egységnek és az ETIAS nemzeti 

egységeknek a működési és karbantartási költségeit teljes egészében a díjakból származó 

bevételekből fedezik. A díjakat ezért szükség esetén a költségekre tekintettel módosítani 

lehet. Ez mind az uniós tagállamok, mind a schengeni társult országok részéről e tekintetben 

felmerült költségeket magában foglalja, összhangban az ETIAS-rendelet rendelkezéseivel. 

Az ETIAS Információs Rendszer fejlesztésével, a meglévő nemzeti határőrizeti 

infrastruktúra integrálásával és a nemzeti egységes interfésszel való összekapcsolásával, a 

nemzeti egységes interfész elhelyezésével, az ETIAS Központi Egység és az ETIAS 

Nemzeti Egységek létrehozásával kapcsolatos költségeket, ideértve az uniós tagállamok és a 

schengeni társult országok részéről felmerült költségeket is, a Belső Biztonsági Alap (a 

külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz) és annak utódja(i) 

viseli(k). 

Ezért ezeket az összegeket nem szabad figyelembe venni a schengeni társult országok a 

megfelelő társulási megállapodás és a schengeni társult országok az ügynökségekben való 
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részvételére vonatkozó egyedi szabályok értelmében az ETIAS-hoz nyújtott 

hozzájárulásának kiszámítása során. Ezt különösen a külső határok és a vízumügy pénzügyi 

támogatására szolgáló eszköz utódjáról/utódjairól szóló tárgyalásokkal és a schengeni 

társult országok abban való részvételére vonatkozó egyedi szabályokkal összefüggésben 

kell figyelembe venni. 

Az Európai Parlament és a Tanács felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az e 

rendelet 95. cikkében előírt egyedi szabályokról, amint a rendeletet elfogadták. ” 

Indokolás 

A jogalkotási állásfoglalásban utalni kell erre az együttes nyilatkozatra. 

 

 

 


