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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a 
vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e 
hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0866)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 135. és 280. cikkére, 
amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez(C6-0033/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0000/2007), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) BEVEZETŐ HIVATKOZÁS (új)

Tekintettel az európai adatvédelmi biztos 
véleményére (EDPS)1, 
____________________
1 HL C 94., 2007.4.28., 3.o

Indokolás

A 45/2001 rendelet 28. cikk (2) bekezdése kötelező jellegének megfelelő kiegészítés, amely az 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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európai adatvédelmi biztossal való konzultációt kéri.

Módosítás: 2
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A Bizottságon belül létre kell hozni 
egy állandó infrastruktúrát az együttes 
vámműveletek egész naptári év során való 
végrehajtására, és a tagállamok 
képviselőinek egy vagy több külön művelet 
végrehajtásához szükséges ideig történő 
fogadására, valamint adott esetben 
harmadik országok, európai vagy 
nemzetközi szervezetek és ügynökségek, 
elsősorban az Europol, a Vámigazgatások
Világszervezete (WCO) és az Interpol 
összekötő tisztviselőinek fogadására.

(12) A Bizottságon belül létre kell hozni 
egy állandó infrastruktúrát az együttes 
vámműveletek egész naptári év során való 
koordinálására, és a tagállamok 
képviselőinek egy vagy több külön művelet 
végrehajtásához szükséges ideig történő 
fogadására, valamint adott esetben 
harmadik országok, európai vagy 
nemzetközi szervezetek és ügynökségek, 
elsősorban az Europol, a Vámigazgatások 
Világszervezete (WCO) és az Interpol 
összekötő tisztviselőinek fogadására.

Indokolás

A Bizottság koordinációs szerepének jobban megfelel ez a kifejezés.

Módosítás: 3
(12a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a) A VIR-rel kapcsolatos felügyeleti 
kérdések kezelése érdekében az európai 
adatvédelmi biztos évente legalább egyszer 
hívjon össze egy találkozót a nemzeti 
adatvédelem felügyeleti hatóságokkal. 

Indokolás

E módosítás összhangot teremt a 8. és 9. módosítással.

Módosítás: 4
(17a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(17a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
harmadik országokkal történő adatcserét 
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előzetes vizsgálatnak kell alávetni, hogy a 
fogadó ország – különösen személyes 
adatok feldolgozására vonatkozó –
adatvédelmi szabályai, az EU 
szabályokkal megegyező szintű védelmet 
nyújtanak-e.

Indokolás

Az EU tagállamokból a vámügyi együttműködés keretében adatokat beszerző harmadik 
országoknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy az EU szabványoknak megfelelő, kielégítő 
adatvédelmi szabványokat biztosíthassanak. E preambulumbekezdés összefügg az (új) 19. cikk 
utolsó bekezdésével. 

Módosítás: 5
1. CIKK, (3) PONT

15. cikk, (2) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

2. Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
adhatnak át olyan műveletekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a vám- vagy 
mezőgazdasági jogszabályokkal 
ellentétesek, vagy annak tűnnek, 
alkalmanként vagy rendszeres 
időközönként, strukturált vagy 
strukturálatlan formában. 

2. Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
adhatnak át olyan műveletekre vonatkozó 
információkat is, amelyek a vám- vagy 
mezőgazdasági jogszabályokkal 
ellentétesek, vagy annak tűnnek. 

Indokolás

A szöveg egyszerűsítésére.

Módosítás: 6
1. CIKK, (14) PONT

36. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

(14) A 36. cikk (2) bekezdésének utolsó 
mondata helyébe a következő szöveg lép: 

(14) A 36. cikk (2) bekezdésének (2) 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 

A hozzáférés iránti kérelmet minden 
személyre nézve mindenképpen el kell 
utasítani, függetlenül attól, hogy az adott 

A hozzáférés iránti kérelmet minden 
személyre nézve mindenképpen el lehet
utasítani, akinek az adatait feldolgozzák, 
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személy adatait feldolgozzák-e vagy sem, 
olyan időszakban, amikor megfigyelés és 
jelentéstétel, vagy leplezett megfigyelés 
céljából intézkedést hajtanak végre, 
valamint a gyakorlati ellenőrzés vagy a 
vizsgálat ideje alatt

olyan időszakban, amikor megfigyelés és 
jelentéstétel, vagy leplezett megfigyelés 
céljából intézkedést hajtanak végre, 
valamint a gyakorlati ellenőrzés vagy a 
vizsgálat ideje alatt 

Indokolás

E módosítás összhangot kíván teremteni a személyes adatokhoz való hozzáférésről szóló 
45/2001 rendelettel.

Módosítás: 7
1. CIKK, (15a) PONT

37. cikk, (2) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

2. Bármely személy kérhet hozzáférési 
engedélyt aszerint, hogy az adatokat egy 
tagállam vagy a Bizottság vette fel a VIR-
be, a 95/46/EK irányelv 28. cikkében 
meghatározott bármely nemzeti hatóságtól, 
vagy a 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott európai 
adatvédelmi biztostól, a rá vonatkozó 
személyes adatokat illetően, hogy 
meggyőződjön az adatok pontosságáról, 
valamint arról, hogy azokat kik használják, 
vagy használták fel. E jogot sorrendben 
azon tagállam törvényei, rendeletei és 
eljárásai szabályozzák, ahol a kérelmet 
benyújtották, valamint a 45/2001/EK 
rendelet. Ha az adatokat más tagállam vagy 
a Bizottság vette fel, az ellenőrzést e 
tagállam nemzeti felügyeleti hatóságával 
vagy az európai adatvédelmi biztossal 
szorosan együttműködve kell végezni 

2. Bármely személy kérhet hozzáférési 
engedélyt a 95/46/EK irányelv 28. 
cikkében meghatározott bármely nemzeti 
hatóságtól, vagy a 45/2001/EK rendelet 41. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
európai adatvédelmi biztostól, a rá 
vonatkozó személyes adatokat illetően, 
hogy meggyőződjön az adatok 
pontosságáról, valamint arról, hogy azokat 
kik használják, vagy használták fel. E jogot 
sorrendben azon tagállam törvényei, 
rendeletei és eljárásai szabályozzák, ahol a 
kérelmet benyújtották, valamint a 
45/2001/EK rendelet. Ha az adatokat más 
tagállam vagy a Bizottság vette fel, az 
ellenőrzést e tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságával vagy az európai adatvédelmi 
biztossal szorosan együttműködve kell 
végezni 

Indokolás

E módosítás összhangot kíván teremteni a személyes adatokhoz való hozzáférési kérelemmel 
összefüggő eljárásban.
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Módosítás: 8
1. CIKK, (15aa) PONT (új)

37. cikk, (3a) bekezdés (új) (515/97/EK tanácsi rendelet)

(aa) A következő (3a) bekezdéssel egészül 
ki:
"3a. Az európai adatvédelmi biztos 
felügyeli a VIR 45/2001 rendelettel való 
megfelelését ."

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos VIR-re vonatkozó felügyeleti szerepének elismerése érdekében, 
a 45/2001 rendeletnek megfelelően. 

Módosítás: 9
1. CIKK, (15ba) PONT (új)

37. cikk, (4a) bekezdés (új) (515/97/EK tanácsi rendelet)

(ba) A következő (4a) bekezdéssel egészül 
ki:
"4a. Az európai adatvédelmi biztosnak a 
VIR-rel kapcsolatos felügyeleti kérdések 
kezelése érdekében évente legalább 
egyszer össze kell hívnia egy találkozót a 
nemzeti adatvédelmi felügyeleti 
hatóságokkal.”

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti felügyeleti hatóságok koordinációjának 
biztosítása érdekében.

Módosítás: 10
1. CIKK, (20b) PONT

43. cikk, (5) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

(b) Az (5) bekezdés harmadik mondatában 
“az ombudszman” helyére ez a szöveg lép: 
“az európai adatvédelmi biztos a 
45/2001/EK rendelet 41. cikk (2) 
bekezdése értelmében”.

(b) az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
“A Bizottság a … cikkben meghatározott 
felügyeleti csoporttal közösen megvizsgál
minden, a VIR működésével kapcsolatos 
olyan problémát, amelyeket a 37. cikkben 
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említett nemzeti felügyeleti szervek 
tapasztalnak. A Bizottság évente legalább 
egy ad hoc ülést tart.”

Indokolás

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának elfogadott modelljét követi (SIS 
II). 
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INDOKOLÁS

E rendeleti javaslat célja, hogy az 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet
összhangba hozza az új közösségi hatáskörökkel a vámügyi együttműködés területén, 
ugyanakkor erősítse az együttműködést és az adatcserét a tagállamok között, és a tagállamok 
és a Bizottság között

Bár a közösségi vám- és mezőgazdasági jogszabályokkal szembeni csalások megelőzése az 
515/97. rendelet bevezetését követően jó eredményeket hozott, több okból is e rendelet 
módosítása szükséges, nem utolsósorban az EU bővítésének két utóbbi köre miatt, amelyek 
jelentősen kiterjesztették és megnövelték az Európai Unió szárazföldi és tengeri határait. 
Több adatvédelmi üggyel, különösen a személyes adatok VIR alatti feldolgozására vonatkozó 
előírásokkal az európai adatvédelmi biztos (EDPS) 1 is részletesen foglalkozott 2007. február 
22-i véleményében. Ugyanakkor az Európai Számvevőszék is megfogalmazta véleményét 
2007. március 21-én2.

A 515/97/EK tanácsi rendelet megteremtette a tagállamok vámhatóságai közötti segítségkérés 
jogi alapját a szabálytalanságok és csalások elleni küzdelemben, amely egy speciális adatbázis 
létrehozásához vezetett, ez a váminformációs rendszer (VIR), amely ma 1500 terminált köt 
össze, 3000 akkreditált felhasználó között teremt kapcsolatot mind a 27 tagállamban, lehetővé 
téve a közigazgatási hatóságok számára, hogy figyelmeztessék európai társaikat minden 
szabálytalan művelet veszélyére illetve gyanújára. E rendeleti javaslat a VIR 
használhatóságának növelését célozza egy további, a konténerek, a szállítóeszközök, valamint 
az érintett áruk és személyek mozgását tartalmazó európai adatnyilvántartás (EDD) 
létrehozásával. Ezenfelül beemeli a közösségi jogba a vámügyirat-azonosítási adatbázist
(FIDE), amelyet az információcsere harmadik pilléreként eredetileg a tagállamok hoztak létre, 
a közösségi tevékenységek ellenőrzését és a harmadik pillérbeli vizsgálatokat szolgálva ezzel.

Míg a kereskedelem megkönnyítése az EU kereskedelmi politikájának alapvető eleme, 
ugyanakkor mindig fennáll a veszélye annak, hogy ezzel a nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
bűnözés visszaél: a csaló szervezetek elkerülik a szabályozást vagy a vámok megfizetését
annak ellenére, hogy erre nincs jogosultságuk, illetve a kiadási oldalon minden jel szerint a 
közösség területéről kilépő mezőgazdasági és feldolgozott termékek utáni export-
visszatérítésekre összpontosítanak. Ezek a cselekmények súlyos pénzügyi veszteségeket 
okoznak az európai közösségnek, hiszen az importtermékekre kiszabott vámok, a 
mezőgazdasági díjak és az importra kiszabott HÉA-k – amelyeket a tagállamok a 
vámalakiságok kitöltését követően szabnak ki – a közösségi költségvetés bevételeinek 
jelentős részét teszik ki.

Ez a rendeleti javaslat továbbá jogi és technikai frissítéseket tartalmaz több területen, 
különösen:

  
1 A 45/2001. rendelettel összhangban az adatvédelmi ügyekben az európai adatvédelmi biztos veszi át az 
ombudsman szerepét. 
2 HL C101  2007.5.4., 4.o
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- A vámjog definíció adaptációját a II. Nápolyi Konvencióhoz1.
- Az adatfogadó tagállam részéről előzetes kérelem szükségessége nélküli automatikus 

adatcsere bevezetését.
- Egy másik tagállamtól kapott adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó 

eljárás leegyszerűsítését, annak beleegyezésétől függően.
- A VIR használatának engedélyezését stratégiai és működési elemzések céljára.

A komitológiai eljárásokkal kapcsolatban: az eredeti 515/97/EK tanácsi rendelet a Szerződés 
43. és 235. cikkére alapozódott és a konzultációs eljárás keretében került elfogadásra, míg a 
módosító aktus (amely a Szerződés 135. és 280. cikkén alapult) az együttdöntési eljárás 
eredménye. Míg az utóbbi többek között a rendelet 43. cikkét kívánja módosítani, ami egy 
komitológiai bizottságot hozott létre, szükségesnek látszik a 23., 25., és 43. cikk 
megfeleltetése az új komitológiai keretrendszernek.

  
1 A Tanács 1997. december 18-i jogi aktusa az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a 
vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény kidolgozásáról  
[HL C 24 1998.1.23.].


