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A Bizottság 2005 júniusában elfogadta az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló 
ütemtervet. Ennek célja azon kötelezettségvállalás teljesítése volt, hogy még mandátumának 
lejárta előtt pozitív megbízhatósági nyilatkozatot (DAS) kapjon. A cselekvési terv 
megvalósítása 2006-ban vette kezdetét.

E munkadokumentum célja elsősorban az, hogy értékelje a Bizottság által az ütemterv 
végrehajtásában elért előrehaladást és eredményeket. Másrészről különböző témákat és 
kérdéseket vet fel az integrált belső ellenőrzési keretrendszer jövőjével kapcsolatban. 

1. Az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló ütemterv kezdete, tartalma és 
eredményei

1.1. A kezdetek

A Bizottság 2005-ben elhatározta, hogy lépéseket tesz a pozitív megbízhatósági nyilatkozat 
(DAS) megszerzése érdekében. Az Európai Számvevőszék 2010 novemberében tízedik 
alkalommal jelezte, hogy nem rendelkezik megalapozott bizonyossággal az általános 
költségvetés valamennyi kifizetésére vonatkozóan. Ezenkívül, a 2003. évi mentesítési eljárás 
során a Parlament és a Tanács is sürgette a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket e helyzet 
megoldása érdekében. Végül a 2007–2013. évi pénzügyi keret gyakorlata lehetőséget kínált a 
jogalap megváltoztatására, és ezáltal lehetővé tette, hogy a pozitív megbízhatósági nyilatkozat 
megszerzése érdekében további mozgatórugókat hozzanak működésbe. 

A pozitív megbízhatósági nyilatkozat megszerzése érdekében a Bizottság a belső ellenőrzési 
keretrendszer javítására összpontosította erőfeszítéseit. Hogy miért?

Először is, a felügyeleti és a belső ellenőrzési rendszerek nem kínáltak elegendő garanciát a 
Számvevőszék számára ahhoz, hogy pozitív megbízhatósági nyilatkozatot adjon ki a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségére és szabályosságára vonatkozóan.

Másodszor, egy 2004. évi különjelentésben a Számvevőszék rámutatott az EU által használt 
belső ellenőrzési keretrendszer hiányosságaira, és tanácsot adott az ellenőrzési modell 
javítására. 

Harmadszor, a Bizottság egyértelmű politikai felhatalmazást kapott a belső ellenőrzési modell 
megreformálására. A 2003-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló Wynn-jelentés 
értelmében a Parlament egyértelműen felszólította a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 
közösségi belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtására irányuló cselekvési tervet.  

A 2003. évi mentesítésre vonatkozó, Parlamentnek szóló ajánlásában a Tanács is felkérte a 
Bizottságot, hogy tegyen erőfeszítéseket egy világos és átfogó audit- és ellenőrzési stratégia 
kidolgozására. 

1.2. Tartalom

Az ütemterv célja a meglévő ellenőrzési keretrendszer és a Számvevőszék által felvázolt 
ellenőrzési modell közötti szakadék csökkentése. A Számvevőszék által javasolt „egységes 
audit” modell azon szereplők integrált láncolatán alapszik, akik közös alapelvekre 
támaszkodva, egymással összehangolt módon dolgoznak, és az eljárás minden szakaszában 
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felelnek saját ellenőrzésükért. 

Egy ilyen modell megvalósításához elengedhetetlen, hogy a Bizottság megtegye a saját 
szintjén szükséges lépéseket, ugyanakkor az is, hogy a tagállamok is teljes mértékben részt 
vegyenek a reformban, mivel jelenleg ők kezelik a megosztott kezelésű uniós források 80%-
át. 

A hiányosságok értékelése alapján a Bizottság négy témakörben összesen 16 konkrét lépés 
megtételéről határozott. 

Az első témakör az egyszerűsítést és a közös ellenőrzési elveket öleli fel (1–4. intézkedés). Az 
egyszerűsítésre irányuló 1. intézkedés a jogosultsági feltételek alkalmazásának nehézségeiből 
fakadó törvénytelenségek és szabálytalanságok megelőzését célozza. A 2. és 3. fellépés a 
közös elvek kidolgozásához, valamint a Bizottság és a tagállamok által alkalmazott 
ellenőrzési stratégiák harmonizálásához kapcsolódik. A cél annak egyértelműbb és átfogóbb 
bizonyítása, hogy a felügyeleti és ellenőrzési rendszer működik és képes megfelelően kezelni 
a hibakockázatot. E témakör utolsó intézkedésének keretében párbeszédet kezdeményeznek a 
Parlamenttel és a Tanáccsal a mögöttes tranzakciók során elfogadható kockázatokról annak 
érdekében, hogy tisztázzák a Számvevőszék előtt a zárszámadás elfogadásáért felelős 
hatóságok elvárásait. 

A második témakör a vezetői nyilatkozatokhoz és az ellenőrzések megbízhatóságához 
kapcsolódik (5–8. intézkedés). Célja, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának minden 
szintjén ésszerű megbízhatóságot teremtsen a mögöttes ügyletek szabályszerűsége és 
jogszerűsége vonatkozásában. Ez magában foglalja az egyes szereplők 
elszámoltathatóságának erősítését, amely megkönnyíti a Bizottság számára, hogy saját 
szintjén igazolja az uniós alapok megfelelő kezelését. Célkitűzésének elérése érdekében a 
Parlament amellett érvelt, hogy a tagállamoknak a legmagasabb politikai szinten előzetes 
közzétételi nyilatkozatot és utólagos megbízhatósági nyilatkozatot kellene tenniük. Ez a 
javaslat azonban bizonyos ellenállásba ütközött a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsban 
(ECOFIN). A különböző álláspontok összeegyeztetése érdekében a Bizottság javaslatot tett 
egy tagállami koordináló testület kijelölésére minden egyes szakpolitikai területen, amely 
összefoglaló jelentéseket készítene az operatív szintű vezetői nyilatkozatokról (5. intézkedés). 
A Bizottság a megosztott és közvetett centralizált irányításon kívüli vezetői nyilatkozatok 
hasznosságát is meg szerette volna vizsgálni (6. intézkedés). Végezetül, a Bizottság kifejezte 
abbéli szándékát, hogy szélesebb körben előmozdítsa a független ellenőrzések és a legfelső 
nemzeti pénzügyi ellenőrzési intézmények szerepét annak érdekében, hogy kiegészítő 
bizonyosságot szolgáltassanak a mögöttes tranzakciókra vonatkozóan (7. és 8. intézkedés). 

A harmadik témakör az ellenőrzés szintjének – a rá fordított források növelése nélkül 
megvalósítható – maximalizálásával kapcsolatos (9–11. intézkedések). A cselekvési terv 
ebből a célból a párhuzamos munka elkerülése érdekében először is az ellenőrző testületek 
közötti jobb koordinációt szorgalmazza. Pontosabban, ez az intézkedés magában foglalja, 
hogy az auditorok megosszák egymással a munkájuk és a nyomon követések eredményeit, 
továbbá tartalmazza a közös ellenőrzési stratégia meghatározását és az auditok 
megtervezésének jobb koordinációját (9. intézkedés). Másodszor, a cselekvési terv a mögöttes 
tranzakciók hibakockázatának ellenőrzésével kapcsolatos költség/haszon megközelítésre 
összpontosít. Célkitűzése az ellenőrzésekhez kapcsolódó költségek és hasznok közötti 
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megfelelő egyensúly megteremtése (10. és 11. intézkedés).

A cselekvési terv negyedik – és egyben utolsó – témaköre az egyes uniós szakpolitikák 
heterogén természetével foglalkozik, így az ágazatspecifikus különbségek kiküszöbölését célzó 
intézkedéseket tartalmaz (12–16. intézkedés). Először, az egyes szakpolitikai területeken 
tapasztalható hiányosságok meghatározását követően a Bizottság szolgálatai – az éves 
tevékenységi jelentésekben szereplő éves igazgatási terveken és előrehaladási jelentéseken 
keresztül – lépéseket tesznek azok felszámolására (12. intézkedés). Másodszor, több 
intézkedést azért dolgoztak ki, hogy növeljék a hibakockázatnak leginkább kitett strukturális 
alapokra vonatkozó iránymutatást (13–15. intézkedések). E kezdeményezések közé tartozik a 
Bizottság arra irányuló javaslata is, hogy további elemzések készüljenek a felügyeleti 
rendszer jelenlegi hiányosságairól a meglévő iránymutatás javítása és a bizalmi szerződések 
támogatása érdekében, amely utóbbiakban a tagállamok vállalták, hogy éves rendszerességgel 
biztosítják az ellenőrzések megbízhatóságát (13–15. intézkedések). Az utolsó intézkedés 
közös iránymutatásokat igyekszik bevezetni minden egyes szakpolitikai csoport számára (16. 
intézkedés). 

1.3. A cselekvési terv végrehajtásában elért előrehaladás 

Az elért előrehaladást a következő két szempont szerint kell mérni: a cselekvési terv 
végrehajtása, valamint ennek a mögöttes tranzakciókban előforduló hibák csökkenésére 
gyakorolt hatása.

 A cselekvési terv végrehajtásában elért előrehaladás 

A Bizottság legutóbbi értékelésében1 úgy vélte, hogy a cselekvési terv 2009 elejére teljes 
mértékben megvalósult. A terv végrehajtása késett a kezdeti ütemtervhez képest, amely 
eredetileg 2007 végét jelölte meg határidőként. 

A Bizottság nyilatkozata azonban bizonyos pontosításra szorul. 

Először is, bár az eredeti 16 intézkedés közül 13 valóban megvalósult, hármat nem lehetett 
végrehajtani, illetve más módon valósult meg. E három intézkedés közül az első a 
felülvizsgált költségvetési rendeletre irányuló javaslatban szereplő közös belső ellenőrzési 
elvek kidolgozása volt (2. intézkedés). Mivel a Bizottság nem jutott politikai megállapodásra 
azzal kapcsolatban, hogy egyedi rendelkezéseket hozzon a belső ellenőrzés vonatkozásában, 
ezen intézkedés célkitűzését a – költségvetés végrehajtásának hatékony és eredményes belső 
ellenőrzésére vonatkozó elvet megállapító – 28. cikk a) pontja értelmében valósították meg. A 
második intézkedés a hibakockázatról szóló intézményközi párbeszédre vonatkozott (4. 
intézkedés). Mivel az elfogadható kockázati szint fogalmát nem lehetett a költségvetési 
rendeletbe belefoglalni, a Bizottság úgy döntött, hogy ezt az intézkedést a „megmaradó 
hibakockázat” fogalmának meghatározásával és azzal teljesíti, hogy hiba esetén erőfeszítéseit 
a pénzügyi korrekciókra és a visszatérítésekre összpontosítja. A harmadik intézkedés a 
megosztott és közvetett centralizált irányításon kívüli vezetői nyilatkozatok hasznosságát 
vizsgálta volna (6. intézkedés). Ezt az intézkedést törölték, de csak azért, hogy más formában 
                                               
1 Lásd a Bizottság „Hatástanulmány az egységes belső ellenőrzési 

keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv kapcsán elért 
haladásról” című közleményét (COM(2009)0043).
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valósulhasson meg. 

Másodszor, a megvalósultnak ítélt intézkedések közül néhány a várakozásokhoz képest 
bizonyos tekintetben csalódást okozott. Így például a 2007-2013-as jogszabályok 
egyszerűsítése nem volt olyan nagy mértékű, mint ahogy azt remélték, mert a cselekvési terv 
kidolgozása időben túlságosan közel esett a jogszabályok elfogadásához, így nem hozott 
jelentős változtatásokat. Másik példa a mögöttes tranzakciók során elfogadható hibakockázat. 
Az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is folynak, de eddig még nem született kielégítő 
megoldás.  

 A cselekvési tervnek a mögöttes tranzakciókban előforduló hibák csökkenésére 
gyakorolt hatása.

A cselekvési terv hatását nem lehet teljes mértékben kielégítőnek tekinteni. A Bizottság eddig 
még nem kapott pozitív megbízhatósági nyilatkozatot a Számvevőszéktől. 18 egymást követő 
évben negatív megbízhatósági nyilatkozatot kapott. 

Pontosabban, a Számvevőszék a megbízhatósági nyilatkozatról szóló 2011. évi jelentésében 
azt állapította meg, hogy a teljes kifizetéseket jelentős mértékben befolyásolták a hibák. 
Általánosságban úgy vélte továbbá, hogy a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek csak részben 
voltak hatékonyak. A Számvevőszék úgy találta, hogy az alapok megfelelő kezelése és az
eredményes belső ellenőrzés csak az adminisztratív kiadások, a külkapcsolatok, valamint a 
segély- és bővítési politikák terén valósult meg. 

Ezenkívül, a 2010. évi megbízhatósági nyilatkozathoz képest jelentős javulást nem talált. A 
mögöttes tranzakciókon belüli átlagos hibaarány 3,7%-ról 3,9%-ra nőtt. Bár a regionális 
politikán belül csökkent a hibaarány, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika terén nőtt. 

Így a programozási időszak elejéig elért előrehaladás eddig tarthatott; bár a Bizottság 
mindvégig hangsúlyozta, hogy nem várhatók azonnali eredmények.

2. A 2013. április 22-i meghallgatás: főbb kihívások

2.1.  A 2011. évi mentesítés nyomon követése

Az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló ütemtervvel kapcsolatban egyetlen 
megvitatandó kérdés van: miért nem kapott a Bizottság pozitív megbízhatósági nyilatkozatot? 

Kudarcot vallott a cselekvési terv? Helytelenül dolgozták ki vagy valósították meg a 
cselekvési tervet? 

Mit szándékozik most tenni a Bizottság?

Mindazonáltal, az integrált belső ellenőrzésről szóló vitára a 2013. áprilisi plenáris ülésen 
elfogadott, 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, mentesítésről szóló állásfoglalás nyomon 
követésének keretében is sor kerül, amely új iránymutatásokkal fog szolgálni a Bizottság 
számára.

A mentesítésről szóló legutóbbi állásfoglalás három kulcsfontosságú intézkedést követel meg 
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a Bizottságtól, amelyek célja, hogy megalapozzák a megbízhatósági nyilatkozat kapcsán 
elérendő további előrelépést.

Az uniós költségvetés védelméről szóló közlemény – az első kulcsfontosságú intézkedés –
lehetőséget ad a Bizottság számára, hogy bemutassa az uniós költségvetés védelmére szolgáló 
rendszerének hatékonyságát. 

Másodszor, a legjobb gyakorlatoknak a Bizottság pénzügyi irányításért felelős szolgálatai 
közötti – Parlament által előírt – cseréjének kedvező hatással kell lennie a hibaarányra. A 
pénzügyi teljesítmény értékelésével mint harmadik kulcsfontosságú intézkedéssel 
kapcsolatban a Parlament nyomatékosan ösztönzi a Bizottságot, hogy vezessen be új 
teljesítménykultúrát. 

2.2. Az egyszerűsítés szükségessége

Ami az egyszerűsítés szükségességét (lásd a fenti 1–3. intézkedést) illeti, kétségtelen, hogy a 
következő programozási időszakban (2014–2020) ezt az alapelvet alkalmazni kell. Mondani 
sem kell, hogy az egyszerűsítés felelőssége a döntéshozatalban részt vevő összes intézményt 
terheli, és hogy ezt a feltétlenül megvalósítandó elvet a Parlamentnek is szem előtt kell 
tartania. 

2.3. Vezetői nyilatkozatok és az ellenőrzések megbízhatósága

Az új költségvetési rendelet a különböző szintű éves nyilatkozatok formájában konkrét 
eszközöket vezet be a vezetői nyilatkozatok és az ellenőrzések megbízhatóságának 
megállapítása terén. 

A tagállamok irányító hatóságainak éves beszámolót kell benyújtaniuk a Bizottságnak, 
amelyhez csatolniuk kell a vezetői nyilatkozatot, a végső ellenőrzési jelentések és kontrollok 
éves összefoglalóját, valamint egy független ellenőrző szerv véleményét (az új költségvetési
rendelet: 966/2012/EU, Euratom). 

A tagállamok ezen túlmenően a megfelelő szinten aláírt önkéntes nyilatkozatokat is 
benyújthatnak ezen információk kapcsán.

E nyilatkozatok minősége rendkívül fontos, mivel a mentesítési gyakorlat bebizonyította, 
hogy a jelenlegi éves összefoglalások rendszerében az első szembeszökő probléma a 
tagállamok által közölt számadatok megbízhatóságát érinti. 

A Parlament már számos alkalommal helytelenítette, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keretről 
szóló intézményközi megállapodás eredményeképpen jogszabályba foglalt éves összefoglalók 
nem tekinthetők érdemi információforrásnak a kedvezményezettek megfelelésének vagy 
teljesítményének megítélése szempontjából. A 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 
mentesítésről szóló határozatot kiegészítő állásfoglalásban a Parlament felkéri a Bizottságot, 
hogy a benyújtott éves összefoglalók alapján készítsen elemzést a nemzeti ellenőrzési 
rendszerek erősségeiről és gyengeségeiről, valamint sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
azonnali intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a következő éves összefoglalók 
alkalmasak legyenek a kedvezményezettek teljesítményének megítélésére.
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A Parlament ezenfelül felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve rövid 
távon hozza létre a nemzeti vezetői nyilatkozatok olyan modelljét, amely tartalmassá és 
összehasonlíthatóvá teszi ezeket a nyilatkozatokat, valamint a legjobb gyakorlat 
támogatásával nyújtson segítséget a tagállamoknak az új költségvetési rendelet (966/2012/EU, 
Euratom rendelet) 59. cikkének (5) bekezdésében említett önkéntes vezetői nyilatkozatok 
elkészítésében.

2.4. Elfogadható hibakockázat, a megfelelésre és a teljesítményre vonatkozó 
megközelítések

Az „elfogadható hibakockázat” fogalmát uniós szinten először a Számvevőszék használta az
egységes ellenőrzésről szóló 2/2004. sz. véleményében. A Számvevőszék érvelése szerint 
„bármely ellenőrzési rendszer egyfajta csereügylet egyrészről az ellenőrzések meghatározott 
intenzitású működtetésének költsége, másrészről az ezen eljárások által előidézett haszon 
között. Közösségi viszonylatban a haszon magában foglalja az alapok pazarlása kockázatának 
csökkentését és a hibakockázat elfogadható szinten tartását”. 

A Bizottság a Számvevőszék javaslatait belefoglalta az integrált belső ellenőrzési 
keretrendszerre irányuló cselekvési tervébe, az elfogadható hibakockázat fogalmának 
egységes értelmezéséről szóló közleményében (COM(2008)0866) pedig kiemelte, hogy a 
kiegészítő ellenőrzésekkel járó többletköltségeket szem előtt kell tartani az új ellenőrzési 
stratégiák kidolgozásakor. 

Az egységes 2%-os hibaarány – vagy lényegességi küszöb – nem veszi figyelembe a 
különböző szakpolitikák eltérő kockázati profilját. A Bizottság szerint elképzelhető lenne, 
hogy a költségvetési hatóság különböző lényegességi küszöböket állapítson meg a 
szakpolitikai szükségszerűségek, a szakpolitikai hasznok, a jellemző kockázatok, a további 
egyszerűsítési lehetőségek és a hibaarány csökkentése érdekében végzett további 
ellenőrzésekhez kapcsolódó többletköltségek alapján. 

A Parlament eddig úgy vélte, hogy az elfogadható hibakockázattal kapcsolatos megközelítés 
nem lehet csupán egy elszigetelt, szűk körben alkalmazott technikai eszköz. Ellenkezőleg, az 
általános költségvetési gazdálkodás integrált elemének kellene lennie, amely azáltal segíti elő 
a költségvetés ésszerűbb és rugalmasabb végrehajtását, hogy nagyobb mozgásteret biztosít a 
költségvetés végrehajtásáért felelős személyeknek, külön figyelembe véve az ellenőrzés –
akár a Bizottság, akár a tagállamok által viselt – költségeit.

Ez az elővigyázatos hozzáállás összhangban van a Parlament által folyamatosan hangoztatott 
nézettel, miszerint a hibaarányt következetesen csökkenteni kell. 

A mentességről szóló legutóbbi állásfoglalásában a Parlament aggodalmát fejezte ki a 
legvalószínűbb hibaarány növekedésével kapcsolatban, amely megfordítja az elmúlt évek 
kedvező tendenciáit. A Parlament ezért arra kérte a Bizottságot, hogy tegye meg a hibaarány 
következetes csökkenését mutató tendencia megvalósításához szükséges lépéseket. A 
Parlament továbbá úgy véli, hogy e cél elérése meghatározó a jövőbeni uniós kiadások teljes 
értékének kihasználásához és a pozitív megbízhatósági nyilatkozat eléréséhez.

A Parlament állásfoglalását – miszerint a legalacsonyabb elfogadható hibaarányt támogatja –
bizonyos mértékig a több teljesítményértékelés irányába mutató új fejlemények is kiegészítik. 
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A Parlament a mentesítési tevékenysége során figyelembe veszi a Számvevőszék elemzését, 
amely a költségvetés eredményes felhasználására összpontosít. 

Az EUMSZ 318. cikke előírja a Bizottságnak, hogy az elért eredmények alapján értékelő 
jelentést nyújtson be az Unió pénzügyi helyzetére vonatkozóan; a Szerződés értelmében ez a 
jelentés – a Számvevőszék különjelentéseivel együtt – lényeges eleme a Parlament által a 
mentesítésről szóló határozat meghozatalakor végzett értékelésének. A megfelelésre alapuló 
megközelítés ezért egyre nagyobb mértékben kiegészül az eredményeken alapuló 
megközelítéssel.

Más szóval a megfelelőség ellenőrzésén és az uniós szakpolitikák relatív költségeinek 
meghatározásán alapuló, megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos hagyományos 
megközelítést az elért eredményeken alapuló teljesítmény-szempontú megközelítés is 
kiegészíti. 

Mindkét megközelítést alkalmazni kell, vagyis csökkenteni kell az uniós szakpolitikák 
költségeit, ugyanakkor maximalizálni kell a hasznukat. A Parlament a legutóbbi mentesítésről 
szóló jelentésében megismételte a Számvevőszék ajánlásait, amely szerint a szakpolitikák 
eredményeit egyértelmű célkitűzések és az európai hozzáadott érték mutatói alapján kell 
mérni, valamint hangsúlyozta, hogy a hatásmutatókhoz határidőket és számszerűsített 
célértékeket kell társítani. A Parlament ezenkívül fenntartotta, hogy biztosítani kell a 
Bizottság szolgálatainak igazgatási tervében körvonalazott és az éves tevékenységi 
jelentésekben szereplő célkitűzések, mutatók és célértékek közötti összhangot.

2.5. A megfelelésre és a teljesítményre vonatkozó megközelítések: ugyanazon érme két 
oldala

A költségek és az eredmények alapvető szempontok a Parlament által a mentesítés 
megítélésekor hozott politikai döntésnek. Ennek az értékelésnek azonban hivatalosabb 
modellen kellene alapulnia. A jelenlegi teljesítményellenőrzési gyakorlat ezért fordulópont 
lehet a mentesítés és a megbízhatósági nyilatkozatok kérdésének történetében. A kérdés az, 
hogy lehetséges lenne-e oly módon kidolgozni a teljesítményértékelésre alapuló megközelítés 
modelljét, hogy az összehasonlítható legyen a megbízhatósági nyilatkozathoz használt 
modellel.

Az ebben az irányban tett bármely előrelépés csak az összes érintett – vagyis a Számvevőszék 
és a költségvetési hatóság, valamint a nemzeti kormányok és közigazgatások, a legfelső 
pénzügyi ellenőrzési intézmények és a nemzeti parlamentek – teljes körű együttműködése 
révén valósulhat meg.

További információ: Ellenőrzési rendszerek – Európai Bizottság
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Európai Parlament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=HU&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


