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Módosítás 31
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vámügyi kockázatkezelésről és az 
ellátási lánc biztonságáról szóló bizottsági 
közlemény, COM (2012) 793, elismeri, 
hogy sürgős szükség van az érkezés előtti 
kockázatelemzésre szolgáló adatok 
minőségének és elérhetőségének 
javítására, különösen a nemzeti és uniós 
szintű biztonsági és védelmi kockázatok 
hatékony meghatározására és enyhítésére, 
a 2193/92/EGK rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdése alapján létrehozott közös 
kockázatkezelési keretrendszerben. A 
konténermozgások adatainak az érkezés 
előtti kockázatelemzésbe történő 
integrálása nagymértékben javítja a 
logisztikai lánc láthatóságát, és jelentősen 
erősíti az EU és a tagállamok azon 
képességét, hogy a nagyobb kockázatot 
jelentő szállítmányokra összpontosítsák az 
ellenőrzéseket, miközben megkönnyítik a 
törvényes kereskedelem bonyolítását.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 32
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyértelműség, a következetesség és (4) Az egyértelműség, a következetesség, a 
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az átláthatóság érdekében konkrétabban
meg kell határozni, hogy mely hatóságok 
férhetnek hozzá az e rendelet alapján 
létrehozott nyilvántartásokhoz; ebből a 
célból az illetékes hatóságokra való 
egységes hivatkozást hoznak létre.

koherencia és az átláthatóság érdekében 
konkrétan meg kell határozni, hogy mely 
hatóságok férhetnek hozzá az e rendelet 
alapján létrehozott nyilvántartásokhoz; 
ebből a célból az illetékes hatóságokra való 
egységes hivatkozást hoznak létre.

Or. en

Módosítás 33
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az 515/97/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló hatásvizsgálat 
összefoglalójában (SWD(2013)0482) a 
probléma nagyságrendjével 
összefüggésben feltüntetett adatok azt 
mutatják, hogy pusztán a hamis 
származási nyilatkozatokból eredő 
csalások akár évente 100 millió euró kárt 
okozhatnak a 27 tagállam számára. 2011-
ben a tagállamok 1905 felderített csalási 
esetet és más szabálytalanságot jelentettek 
a pontatlan árumegnevezések körében, 
amelyek 107,7 millió eurónyi kárt 
okoztak. Ez ugyanakkor csak a 
tagállamok és a Bizottság által kimutatott 
kár. A probléma valós mértéke ennél 
lényegesen nagyobb lehet, mivel a 
potenciális csalások mintegy 30 000 
felderített esetével kapcsolatban nem áll 
rendelkezésre információ.

Or. en

Módosítás 34
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A csalás felderítése, a kockázatokkal 
kapcsolatos tendenciák megállapítása, 
valamint a hatékony kockázatkezelési 
eljárások végrehajtása jelentős részben a 
vonatkozó műveleti adatkészlet 
meghatározásától és keresztelemzésétől 
függ. Ezért az Európai Unió szintjén kell 
létrehozni az áruk import, export és tranzit 
– így az áruk tagállamokon belüli 
átszállításának és közvetlen exportjának –
adatait tartalmazó nyilvántartást. Ebből a 
célból a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük, hogy rendszeresen másolatot 
készítsenek a Bizottság által üzemeltetett 
rendszerekből származó, áruk importjára, 
exportjára és tranzitjára vonatkozó 
adatokról, valamint be kell nyújtaniuk a 
Bizottság számára az áruk egy adott 
tagállamon belüli átszállítására és a 
közvetlen exportra vonatkozó adatokat.

(6) A csalás felderítése, a kockázatokkal 
kapcsolatos tendenciák megállapítása, 
valamint a hatékony kockázatkezelési 
eljárások végrehajtása jelentős részben a 
vonatkozó műveleti adatkészlet 
meghatározásától és keresztelemzésétől 
függ. Ezért az Európai Unió szintjén kell 
létrehozni az áruk import, export és tranzit 
– így az áruk tagállamokon belüli 
átszállításának és közvetlen exportjának –
adatait tartalmazó nyilvántartást a
feltételezett csalás konkrét esetei számára. 
Ebből a célból a tagállamoknak lehetővé 
kell tenniük, hogy ilyen egyedi esetekben
másolatot készítsenek a Bizottság által 
üzemeltetett rendszerekből származó, áruk 
importjára, exportjára és tranzitjára 
vonatkozó adatokról, valamint be kell 
nyújtaniuk a Bizottság számára az áruk egy 
adott tagállamon belüli átszállítására és a 
közvetlen exportra vonatkozó adatokat.

Or. de

Indokolás

Lásd a 18h. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 35
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A csalás felderítése, a kockázatokkal 
kapcsolatos tendenciák megállapítása, 
valamint a hatékony kockázatkezelési 
eljárások végrehajtása jelentős részben a 

(6) A vámcsalások növekvő 
nagyságrendjére tekintettel 
elengedhetetlen a felderítés és a megelőzés 
javítása nemzeti és uniós szinten egyaránt.
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vonatkozó műveleti adatkészlet 
meghatározásától és keresztelemzésétől 
függ. Ezért az Európai Unió szintjén kell 
létrehozni az áruk import, export és tranzit
– így az áruk tagállamokon belüli 
átszállításának és közvetlen exportjának –
adatait tartalmazó nyilvántartást. Ebből a 
célból a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük, hogy rendszeresen másolatot 
készítsenek a Bizottság által üzemeltetett 
rendszerekből származó, áruk importjára, 
exportjára és tranzitjára vonatkozó 
adatokról, valamint be kell nyújtaniuk a 
Bizottság számára az áruk egy adott 
tagállamon belüli átszállítására és a 
közvetlen exportra vonatkozó adatokat.

A csalás felderítése, a kockázatokkal 
kapcsolatos tendenciák megállapítása, 
valamint a hatékony kockázatkezelési 
eljárások végrehajtása jelentős részben a 
vonatkozó műveleti adatkészlet 
meghatározásától és keresztelemzésétől 
függ. Ezért az Európai Unió szintjén kell 
létrehozni az áruk szárazföldi, tengeri vagy 
légi importjára, exportjára és tranzitjára –
így az áruk tagállamokon belüli 
átszállítására és közvetlen exportjára –
vonatkozó adatokat tartalmazó, lehető 
legteljesebb nyilvántartást. Ebből a célból a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
rendszeresen másolatot készítsenek a 
Bizottság által üzemeltetett rendszerekből 
származó, áruk importjára, exportjára és 
tranzitjára vonatkozó adatokról, valamint 
haladéktalanul be kell nyújtaniuk a 
Bizottság számára az áruk egy adott 
tagállamon belüli átszállítására és a 
közvetlen exportra vonatkozó adatokat. A 
Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács számára a nyilvántartás 
eredményeiről éves jelentést nyújt be.

Or. en

Módosítás 36
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e-vámügy 2011. évi bevezetése –
amelynek révén már nem a vámhivatalok, 
hanem a gazdasági szereplők őrzik meg az 
import és export vámáru-nyilatkozatokat 
kísérő okmányokat – késedelmekhez 
vezetett az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vámügyi vizsgálataiban, mivel az 
OLAF-nak az említett hivatalok 
közreműködésére van szüksége a szóban 
forgó okmányok beszerzéséhez. Ezen felül

(8) Az e-vámügy 2011. évi bevezetése –
amelynek révén már nem a vámhivatalok, 
hanem a gazdasági szereplők őrzik meg az 
import és export vámáru-nyilatkozatokat 
kísérő okmányokat – késedelmekhez 
vezetett az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vámügyi vizsgálataiban, mivel az 
OLAF-nak az említett hivatalok 
közreműködésére van szüksége a szóban 
forgó okmányok beszerzéséhez. Ezenfelül
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a közigazgatási szervek birtokában lévő 
vámügyi iratokra vonatkozó 3 éves 
elévülési idő további akadályokat gördít a 
vizsgálatok sikeres lefolytatása elé. Tehát a 
vámügy terén folytatott vizsgálatok 
felgyorsítása érdekében a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy 
közvetlenül az érintett gazdasági 
szereplőktől igényelje az import és export 
vámáru-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat. Az említett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy 
eljuttassák a Bizottságoz az igényelt 
okmányokat.

a közigazgatási szervek birtokában lévő 
vámügyi iratokra vonatkozó 3 éves 
elévülési idő további akadályokat gördít a 
vizsgálatok sikeres lefolytatása elé. Tehát a 
vámügy terén folytatott vizsgálatok 
felgyorsítása érdekében a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy bizonyos 
körülmények között és a tagállamok 
előzetes értesítését követően közvetlenül az 
érintett gazdasági szereplőktől igényelje az 
import és export vámáru-nyilatkozatokat 
kísérő okmányokat. Az említett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy 
eljuttassák a Bizottságoz az igényelt 
okmányokat.

Or. pt

Módosítás 37
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e-vámügy 2011. évi bevezetése –
amelynek révén már nem a vámhivatalok, 
hanem a gazdasági szereplők őrzik meg az 
import és export vámáru-nyilatkozatokat 
kísérő okmányokat – késedelmekhez 
vezetett az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vámügyi vizsgálataiban, mivel az 
OLAF-nak az említett hivatalok 
közreműködésére van szüksége a szóban 
forgó okmányok beszerzéséhez. Ezen felül
a közigazgatási szervek birtokában lévő 
vámügyi iratokra vonatkozó 3 éves 
elévülési idő további akadályokat gördít a 
vizsgálatok sikeres lefolytatása elé. Tehát a 
vámügy terén folytatott vizsgálatok 
felgyorsítása érdekében a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy 
közvetlenül az érintett gazdasági 
szereplőktől igényelje az import és export 
vámáru-nyilatkozatokat kísérő 

(8) Az e-vámügy 2011. évi bevezetése –
amelynek révén már nem a vámhivatalok, 
hanem a gazdasági szereplők őrzik meg az 
import és export vámáru-nyilatkozatokat 
kísérő okmányokat – késedelmekhez 
vezetett az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vámügyi vizsgálataiban, mivel az 
OLAF-nak az említett hivatalok 
közreműködésére van szüksége a szóban 
forgó okmányok beszerzéséhez. Ezenfelül
a közigazgatási szervek birtokában lévő 
vámügyi iratokra vonatkozó 3 éves 
elévülési idő további akadályokat gördít a 
vizsgálatok sikeres lefolytatása elé. Tehát a 
vámügy terén folytatott vizsgálatok 
felgyorsítása érdekében a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy 
közvetlenül az érintett gazdasági 
szereplőktől igényelje az import és export 
vámáru-nyilatkozatokat kísérő 
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okmányokat. Az említett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy 
eljuttassák a Bizottságoz az igényelt 
okmányokat.

okmányokat. Az érintett gazdasági 
szereplőket ennek során tájékoztatni kell 
arról, hogy milyen típusú eljárásról van 
szó. Az említett gazdasági szereplőket 
kötelezni kell arra, hogy eljuttassák a 
Bizottságoz az igényelt okmányokat.

Or. de

Indokolás

Iratok közvetlen igénylése esetén tájékoztatni kell az érintett gazdasági szereplőt arról, hogy 
illeték beszedéséről, illetve bírság kiszabását célzó vagy büntetőeljárásról van-e szó, és arról
is, hogy az érintett eljárásjogi szerepe milyen jellegű, különösen annak érdekében, hogy az 
iratok bizonyítékként való esetleges későbbi felhasználása tekintetében ismerje jogait és 
kötelezettségeit.

Módosítás 38
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A bevitt adatok bizalmas kezelésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a bevitt adatokhoz kizárólag 
egyes konkrét felhasználók férhetnek 
hozzá.

(9) A bevitt adatok bizalmas kezelésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a bevitt adatokhoz kizárólag 
egyes konkrét felhasználók férhetnek 
hozzá, kizárólag a meghatározott 
célokból.

Or. en

Módosítás 39
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A bevitt adatok bizalmas kezelésének (9) A bevitt adatok bizalmas kezelésének 
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biztosítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a bevitt adatokhoz kizárólag 
egyes konkrét felhasználók férhetnek 
hozzá.

és a nagyobb fokú biztonságnak a 
biztosítása érdekében rendelkezni kell 
arról, hogy a bevitt adatokhoz kizárólag 
egyes konkrét felhasználók férhetnek 
hozzá.

Or. pl

Módosítás 40
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A VIR-ben tárolt adatok megőrzésére 
vonatkozó rendelkezések gyakran idéznek 
elő indokolatlan információveszteséget, 
mivel a tagállamok nem rendszeresen 
végzik el az éves felülvizsgálatot az azzal 
együtt járó adminisztratív teher miatt. Ezért 
egyszerűsíteni kell a VIR-ben történő 
adattárolási eljárást oly módon, hogy 
megszüntetjük az adatok éves 
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget, 
és tíz éves maximális adatmegőrzési időt 
állapítunk meg, amely megfelel az e 
rendelet alapján létrehozott nyilvántartások 
esetében előírt időszakoknak. Azért van 
szükség erre az időre, mert a 
szabálytalanságok feldolgozása 
hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban 
forgó adatok kellenek a közös vámügyi 
műveletek és vizsgálatok lefolytatásához. 
Ezen felül az adatvédelmi szabályok 
megóvása érdekében az európai 
adatvédelmi biztost tájékoztatni kell 
azokról az esetekről, amikor a személyes 
adatokat öt évet meghaladó ideig tárolják a 
VIR-ben.

(13) A VIR-ben tárolt adatok megőrzésére 
vonatkozó rendelkezések gyakran idéznek 
elő indokolatlan információveszteséget, 
mivel a tagállamok nem rendszeresen 
végzik el az éves felülvizsgálatot az azzal 
együtt járó adminisztratív teher miatt. Ezért 
egyszerűsíteni kell a VIR-ben történő 
adattárolási eljárást oly módon, hogy 
megszüntetjük az adatok éves 
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget, 
és tíz éves maximális adatmegőrzési időt 
állapítunk meg, amely megfelel az e 
rendelet alapján létrehozott nyilvántartások 
esetében előírt időszakoknak. Ez azonban 
nem vonatkozhat az elévülési időre. Azért 
van szükség erre az időre, mert a 
szabálytalanságok feldolgozása 
hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban 
forgó adatok kellenek a közös vámügyi 
műveletek és vizsgálatok lefolytatásához. 
Ezenfelül az adatvédelmi szabályok 
megóvása érdekében az európai 
adatvédelmi biztost tájékoztatni kell 
azokról az esetekről, amikor a személyes 
adatokat öt évet meghaladó ideig tárolják a 
VIR-ben.

Or. de
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Indokolás

Az adatmegőrzési időszak révén nem kerülhető meg a vámjogszabályok megsértésére 
vonatkozó jelenlegi hároméves elévülési idő. Ez nem lenne összeegyeztethető az Uniós 
Vámkódexszel és a nemzeti vámjogszabályokkal.

Módosítás 41
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A VIR-ben tárolt adatok megőrzésére 
vonatkozó rendelkezések gyakran idéznek 
elő indokolatlan információveszteséget, 
mivel a tagállamok nem rendszeresen 
végzik el az éves felülvizsgálatot az azzal 
együtt járó adminisztratív teher miatt. Ezért 
egyszerűsíteni kell a VIR-ben történő 
adattárolási eljárást oly módon, hogy 
megszüntetjük az adatok éves 
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget, 
és tíz éves maximális adatmegőrzési időt 
állapítunk meg, amely megfelel az e 
rendelet alapján létrehozott nyilvántartások 
esetében előírt időszakoknak. Azért van 
szükség erre az időre, mert a 
szabálytalanságok feldolgozása 
hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban 
forgó adatok kellenek a közös vámügyi 
műveletek és vizsgálatok lefolytatásához. 
Ezen felül az adatvédelmi szabályok 
megóvása érdekében az európai 
adatvédelmi biztost tájékoztatni kell 
azokról az esetekről, amikor a személyes 
adatokat öt évet meghaladó ideig tárolják a 
VIR-ben.

(13) A VIR-ben tárolt adatok megőrzésére 
vonatkozó rendelkezések gyakran idéznek 
elő indokolatlan információveszteséget, 
mivel a tagállamok nem rendszeresen 
végzik el az éves felülvizsgálatot az azzal 
együtt járó adminisztratív teher és a 
megfelelő erőforrások – különösen az 
emberi erőforrások – hiánya miatt. Ezért 
egyszerűsíteni kell a VIR-ben történő 
adattárolási eljárást oly módon, hogy 
megszüntetjük az adatok éves 
felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget, 
és tíz éves maximális adatmegőrzési időt 
állapítunk meg, amely megfelel az e 
rendelet alapján létrehozott nyilvántartások 
esetében előírt időszakoknak. Azért van 
szükség erre az időre, mert a 
szabálytalanságok feldolgozása 
hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban 
forgó adatok kellenek a közös vámügyi 
műveletek és vizsgálatok lefolytatásához. 
Ezenfelül az adatvédelmi szabályok 
megóvása érdekében az európai 
adatvédelmi biztost tájékoztatni kell 
azokról az esetekről, amikor a személyes 
adatokat öt évet meghaladó ideig tárolják a 
VIR-ben.

Or. pl
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Módosítás 42
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
515/97/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 11 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „a nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő szolgáltatók”: a 
tulajdonosok, a szállítók, a címzettek, a 
szállítmányozók, a fuvarozók és a 
nemzetközi logisztikai láncban 
közreműködő más személyek és 
közvetítők.

– „a nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő magán- vagy 
közszolgáltatók”: a tulajdonosok, a 
szállítók, a címzettek, a szállítmányozók, a 
fuvarozók, termelők és a nemzetközi 
logisztikai láncban közreműködő más 
érintett személyek és közvetítők.

Or. en

Módosítás 43
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
515/97/EK rendelet
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkeresett hatóság tisztviselői által 
beszerzett, és a 4–11. cikk szerinti 
segítségnyújtás során a megkereső 
hatóságnak átadott dokumentumok, azok 
hitelesített másolatai, tanúsítványok, a 
közigazgatási hatóságoktól származó 
valamennyi eszköz, illetve határozat, 
jelentés és egyéb adat elfogadható 
bizonyítéknak minősülhet a megkereső 
tagállam közigazgatási és bírósági 
eljárásaiban, ahhoz hasonlóan, mintha az 
eljárás helye szerinti tagállamban szerezték 
volna be azokat.

A megkeresett hatóság tisztviselői által 
beszerzett, és a 4–11. cikk szerinti 
segítségnyújtás során a megkereső 
hatóságnak átadott dokumentumok, azok 
hitelesített másolatai, tanúsítványok, a 
közigazgatási hatóságoktól származó 
valamennyi hivatalos aktus, illetve 
határozat, jelentés és egyéb adat 
elfogadható bizonyítéknak minősülhet a 
megkereső tagállam közigazgatási és 
bírósági eljárásaiban, ahhoz hasonlóan, 
mintha az eljárás helye szerinti 
tagállamban szerezték volna be azokat.

Or. en
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Módosítás 44
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
515/97/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 18. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

(1) Ha egy tagállam illetékes hatóságainak 
olyan tevékenység jut tudomására, amely 
különösen fontos közösségi szintű vám-
vagy mezőgazdasági jogszabályt sért, vagy 
sértőnek látszik, különösen:

(1) Ha egy tagállam illetékes hatóságainak 
olyan tevékenység jut tudomására, amely 
vámjogszabályt sért, vagy sértőnek látszik, 
különösen:

Or. en

Indokolás

A rendelet célja a tagállamok és a Bizottság, nem pedig a Bizottság és a gazdasági szereplők 
közötti együttműködés fokozása. Ezért a tagállamok kötelezettségeit egyértelművé kell tenni.

Módosítás 45
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
515/97/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A 18. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

A bekezdés a következő 2a. francia 
bekezdéssel egészül ki:

– a vámjogszabályoknak a Bizottság által 
meghatározott küszöböt meghaladó 
mértékű megsértése esetén.
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Or. en

Indokolás

A rendelet célja a tagállamok és a Bizottság, nem pedig a Bizottság és a gazdasági szereplők 
közötti együttműködés fokozása. Ezért a tagállamok kötelezettségeit egyértelművé kell tenni.

Módosítás 46
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c pont (új)
515/97/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2c. A 18. cikk (1) bekezdése második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a 
saját kezdeményezésre vagy a Bizottság 
indokolt megkeresésére válaszolva, az 
összes fontos információ, adott esetben 
okmányok vagy azok másolatai vagy 
kivonatai átadásával, a tények 
megállapítása céljából, hogy a Bizottság 
összehangolhassa a tagállamok által teendő 
lépéseket.

haladéktalanul – de legfeljebb három 
héten belül – tájékoztatják a Bizottságot a 
saját kezdeményezésre vagy a Bizottság 
indokolt megkeresésére válaszolva, az 
összes fontos információ, adott esetben 
okmányok vagy azok másolatai vagy 
kivonatai átadásával, a tények 
megállapítása céljából, hogy a Bizottság 
összehangolhassa a tagállamok által teendő 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 47
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 d pont (új)
515/97/EK rendelet
18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

2d. Az 18. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy vagy 
több tagállamban szabálytalanság fordult 
elő, tájékoztatja erről a tagállamot vagy 
tagállamokat, és ez a tagállam vagy 
tagállamok mielőbb lefolytatja, illetve 
lefolytatják a vizsgálatot, amelynél a 
Bizottság tisztviselői jelen lehetnek az e 
rendelet 9. cikke (2) bekezdésében és 11. 
cikkében megállapítottak szerint.

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy vagy 
több tagállamban szabálytalanság fordult 
elő, tájékoztatja erről a tagállamot vagy 
tagállamokat, és ez a tagállam vagy 
tagállamok mielőbb – de legkésőbb a 
tájékoztatás beérkezését követő három 
héten belül – lefolytatja, illetve lefolytatják 
a vizsgálatot, amelynél a Bizottság 
tisztviselői jelen lehetnek az e rendelet 9. 
cikke (2) bekezdésében és 11. cikkében 
megállapítottak szerint.

Or. en

Indokolás

A rendelet célja a tagállamok és a Bizottság, nem pedig a Bizottság és a gazdasági szereplők 
közötti együttműködés fokozása. Ezért a tagállamok kötelezettségeit egyértelművé kell tenni.

Módosítás 48
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatásköreinek sérelme 
nélkül, a 2913/92/EGK rendelet 4. 
cikkének 25. és 26. pontjában, valamint 
13. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott kockázatkezelés céljából,
továbbá annak érdekében, hogy a 29. 
cikkben említett hatóságok segítséget 
kapjanak olyan áruk mozgásának 
felderítésében, amelyek a vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat 

(1) A tagállamok hatásköreinek sérelme 
nélkül, továbbá annak érdekében, hogy a 
29. cikkben említett hatóságok segítséget 
kapjanak olyan áruk mozgásának 
felderítésében, amelyek a vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat 
potenciálisan sértő műveletek tárgyát 
képezik, illetve olyan szállítóeszközök –
beleértve a konténereket – mozgásának 
feltérképezésében, amelyeket e célra 
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potenciálisan sértő műveletek tárgyát 
képezik, illetve olyan szállítóeszközök –
beleértve a konténereket – mozgásának 
feltérképezésében, amelyeket e célra 
használnak fel, a Bizottság nyilvántartást 
hoz létre és kezel a nemzetközi logisztikai 
láncban aktívan részt vevő magán- vagy 
közszolgáltatóktól származó adatokról. E 
nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok 
közvetlenül hozzáférhetnek.

használnak fel, a Bizottság nyilvántartást 
hoz létre és kezel a nemzetközi logisztikai 
láncban aktívan részt vevő magán- vagy 
közszolgáltatóktól származó adatokról. E 
nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok 
közvetlenül hozzáférhetnek.

Or. en

Indokolás

A vámügy területén végzett kockázatkezelés nemzeti hatáskörbe tartozó tevékenységeket foglal 
magában (a „kockázatkezelés” a kockázatok módszeres azonosítását jelenti, többek között 
véletlenszerű ellenőrzések révén, valamint a kockázatnak való kitettség korlátozásához 
szükséges valamennyi intézkedés végrehajtását). A bizottsági javaslat összefüggésében a 
hivatkozás szükségtelen, illetve zavart okozhat és kérdéseket vethet fel a Bizottság és a 
tagállamok tevékenységei közötti határokat illetően.

Módosítás 49
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont
515/97/EK rendelet
18a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatásköreinek sérelme 
nélkül, a 2913/92/EGK rendelet 4. 
cikkének 25. és 26. pontjában, valamint 13. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kockázatkezelés céljából, továbbá annak 
érdekében, hogy a 29. cikkben említett 
hatóságok segítséget kapjanak olyan áruk 
mozgásának felderítésében, amelyek a 
vám- és mezőgazdasági jogszabályokat 
potenciálisan sértő műveletek tárgyát 
képezik, illetve olyan szállítóeszközök –
beleértve a konténereket – mozgásának 
feltérképezésében, amelyeket e célra 

(1) A tagállamok hatásköreinek sérelme 
nélkül, a 2913/92/EGK rendelet 4. 
cikkének 25. és 26. pontjában, valamint 13. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kockázatkezelés céljából, továbbá annak 
érdekében, hogy a 29. cikkben említett 
hatóságok segítséget kapjanak olyan áruk 
mozgásának felderítésében, amelyek a 
vám- és mezőgazdasági jogszabályokat 
potenciálisan sértő műveletek tárgyát 
képezik, illetve olyan légi, tengeri vagy 
szárazföldi szállítóeszközök – beleértve a 
konténereket – mozgásának 
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használnak fel, a Bizottság nyilvántartást 
hoz létre és kezel a nemzetközi logisztikai 
láncban aktívan részt vevő magán- vagy 
közszolgáltatóktól származó adatokról. E 
nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok 
közvetlenül hozzáférhetnek.

feltérképezésében, amelyeket e célra 
használnak fel, a Bizottság nyilvántartást 
hoz létre és kezel a nemzetközi logisztikai 
láncban aktívan részt vevő magán- vagy 
közszolgáltatóktól származó adatokról. E 
nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok 
közvetlenül hozzáférhetnek. Biztosítani 
kell, hogy a nyilvántartásban szereplő 
tagállami szolgáltatók érdekeivel 
kapcsolatos információkat nem 
használják fel illetéktelen módon.

Or. en

Módosítás 50
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 3 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

3ba. A 18a. cikk a következőképpen 
módosul:

A (3) bekezdés a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

a) a konténerek mozgása vonatkozásában: a) a konténerek mozgása vonatkozásában:

– a konténer száma; – a konténer száma;

– a konténer rakodási állapota; – a konténer rakodási állapota;

– a mozgás napja; – a mozgás napja;

– a mozgás típusa (megrakva, üres, 
átrakodva, beérkezett, kiment stb.);

– a mozgás típusa (megrakva, üres, 
átrakodva, beérkezett, kiment stb.);

– a hajó neve vagy a szállítóeszköz 
nyilvántartási száma;

– a hajó neve vagy a szállítóeszköz 
nyilvántartási száma;

– a hajóút/út száma; – a hajóút/út száma;

– hely; – hely;

– fuvarlevél vagy más szállítási okmány; – fuvarlevél vagy más szállítási okmány;

– a foglalás visszaigazolása;
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– megérkezés a be- vagy kirakodási 
helyre;

– indulás a be- vagy kirakodási helyről;

– szállítóeszközre történő berakodás vagy 
arról történő kirakodás;

– csomagolási vagy kibontási utasítás;

– a csomagolás vagy kibontás 
visszaigazolása;

– a terminálon belüli mozgás;

– a terminál kapunál történő vizsgálat;

– nagyjavításra küldés.

Or. en

Módosítás 51
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 45/2001/EK rendelet sérelme nélkül, 
a Bizottság a nemzetközi logisztikai 
láncban tevékenykedő magán- vagy 
közszolgáltatók egyetértésével 
továbbíthatja a 18a. cikk (3) bekezdésében 
említett adatokat azon nemzetközi 
szervezetek és/vagy uniós 
intézmények/ügynökségek számára, 
amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
továbbá amelyekkel a Bizottság erre 
vonatkozó megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

(6) A Bizottság a közlő tagállam 
egyetértésével továbbíthatja az (1) 
bekezdésben meghatározott eljárás szerint 
beszerzett, egyes kiválasztott adatokat azon 
nemzetközi szervezetek – a 
Vámigazgatások Világszervezete (WCO), 
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
(IMO), a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO), a Nemzetközi 
Légiszállítási Szövetség (IATA) –,
valamint az Europol számára, amelyek 
hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
és amelyekkel a Bizottság erre vonatkozó 
megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

Or. en



PE529.735v01-00 18/53 AM\1019280HU.doc

HU

Indokolás

Az adatvédelem rendkívül érzékeny terület, és az érdekelteknek tisztában kell lenniük azzal, 
hogy a Bizottság mely szervezeteknek és ügynökségeknek továbbíthat adatokat. A jogbiztonság 
és az átláthatóság érdekében ezek jegyzékét az alap-jogiaktusban kell meghatározni. A 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal módosíthatja a listát.

Módosítás 52
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 6 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 43. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
nemzetközi szervezetek és/vagy uniós 
intézmények vagy ügynökségek 
jegyzékének módosítására, amelyek 
hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelem rendkívül érzékeny terület, és az érdekelteknek tisztában kell lenniük azzal, 
hogy a Bizottság mely szervezeteknek és ügynökségeknek továbbíthat adatokat. A jogbiztonság 
és az átláthatóság érdekében ezek jegyzékét az alap-jogiaktusban kell meghatározni. A 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal módosíthatja a listát.

Módosítás 53
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 6 bekezdés – 4 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság konzultál az üzleti élet 
képviselőivel a 18a. cikk (6) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok kidolgozásáról.

Or. en

Módosítás 54
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – a pont
515/97/EK rendelet
18 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság szaktudást, technikai vagy 
logisztikai segítségnyújtást, képzési vagy 
kommunikációs tevékenységet, illetve más 
operatív támogatást bocsáthat a tagállamok 
rendelkezésére e rendelet célkitűzéseinek 
elérése, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 87. cikkében 
említett vámügyi együttműködés 
végrehajtása keretében felmerülő feladataik 
teljesítése érdekében. Ebből a célból a 
Bizottság létrehozza a megfelelő technikai 
rendszereket.

(2) A Bizottság szaktudást, technikai vagy 
logisztikai segítségnyújtást, képzési vagy 
kommunikációs tevékenységet, illetve más 
operatív támogatást biztosít a tagállamok 
számára e rendelet célkitűzéseinek elérése, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 87. cikkében említett 
vámügyi együttműködés végrehajtása 
keretében felmerülő feladataik teljesítése 
érdekében. Ebből a célból a Bizottság 
létrehozza a megfelelő technikai 
rendszereket.

Or. en

Módosítás 55
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18c. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos a konténeradatokra vonatkozó jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel az 
növelné a vállalkozásokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. Ezenkívül 
szükségszerűen érzékeny – többek között adózási szempontból lényeges – vámügyi adatokat 
kellene harmadik felek számára továbbítani, ami nem lenne összeegyeztethető az adótitokkal
és az adatvédelmi rendelkezésekkel. (Megjegyzés: e cikk törlése megfelelő módosításokat tesz 
szükségessé a 18d., 18e. és 18f. cikkekben.)

Módosítás 56
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18a. cikk (1) bekezdésében említett, a 
nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő azon magán- vagy 
közszolgáltatók, amelyek tárolják a 
konténerek mozgására és állapotára 
vonatkozó adatokat vagy hozzáférnek 
ilyen adatokhoz, bejelentik a Bizottságnak 
a konténer-állapotüzeneteket.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos a konténeradatokra vonatkozó jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel az 
növelné a vállalkozásokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. Ezenkívül 
szükségszerűen érzékeny – többek között adózási szempontból lényeges – vámügyi adatokat 
kellene harmadik felek számára továbbítani, ami nem lenne összeegyeztethető az adótitokkal 
és az adatvédelmi rendelkezésekkel. (Megjegyzés: e cikk törlése megfelelő módosításokat tesz 
szükségessé a 18d., 18e. és 18f. cikkekben.)
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Módosítás 57
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18a. cikk (1) bekezdésében említett, a 
nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő azon magán- vagy 
közszolgáltatók, amelyek tárolják a 
konténerek mozgására és állapotára 
vonatkozó adatokat vagy hozzáférnek ilyen 
adatokhoz, bejelentik a Bizottságnak a 
konténer-állapotüzeneteket.

Azok a tengeri fuvarozók, amelyek tárolják 
a konténerek mozgására és állapotára 
vonatkozó adatokat vagy hozzáférnek ilyen 
adatokhoz, bejelentik a Bizottságnak a 
konténer-állapotüzeneteket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata egyértelművé teszi, hogy a javaslat a tengeri fuvarozókra irányul, 
a javaslat kidolgozásakor pedig figyelembe vették e fuvarozók adatbázisait és rendszereit. 
Csak a tengeri fuvarozókkal konzultáltak és csak a tengeri környezetet vették figyelembe a 
hatásvizsgálatban. A javaslat más szállítási módokra való kiterjesztése új hatásvizsgálatot és 
további egyeztetéseket tenne szükségessé.

Módosítás 58
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt konténer-állapotüzeneteket az 
alábbi helyzetek valamelyikében kell 
bejelenteni:

törölve

a) olyan konténerek, amelyeket valamely 
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harmadik országból hajóval kívánnak 
behozni az Unió vámterületére;

b) olyan konténerek, amelyek hajóval 
szállítanak az Unió vámterületéről egy 
harmadik országba.

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos a konténeradatokra vonatkozó jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel az 
növelné a vállalkozásokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. Ezenkívül 
szükségszerűen érzékeny – többek között adózási szempontból lényeges – vámügyi adatokat 
kellene harmadik felek számára továbbítani, ami nem lenne összeegyeztethető az adótitokkal 
és az adatvédelmi rendelkezésekkel. (Megjegyzés: e cikk törlése megfelelő módosításokat tesz 
szükségessé a 18d., 18e. és 18f. cikkekben.)

Módosítás 59
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt konténer-állapotüzeneteket az 
alábbi helyzetek valamelyikében kell 
bejelenteni:

(2) Az előírt konténer-állapotüzeneteket 
olyan konténerek esetében kell 
bejelenteni, amelyeket valamely harmadik 
országból hajóval kívánnak behozni az 
Unió vámterületére;

Or. en

Indokolás

A vámcsalások és az uniós érdekeket fenyegető egyéb veszélyek elleni fellépés szempontjából 
az Unióba behozott konténerekre vonatkozó konténer-állapotüzenetek nagy értéket 
képviselnek. Az viszont már nem világos, hogy az Uniót elhagyó konténerek esetében miért 
ugyanazon információkra van szükség. Ennek a származáshoz kapcsolódó csalások 
felderítésében nincs jelentősége. A kockázatkezelés hatékonnyá tétele érdekében az 
exportadatokban foglalt információk nagy része az Uniós Vámkódexben előírt többszörös 
bejelentési szabályokon keresztül is beszerezhető.
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Módosítás 60
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan konténerek, amelyeket hajóval 
szállítanak az Unió vámterületéről egy 
harmadik országba.

törölve

Or. en

Indokolás

A vámcsalások és az uniós érdekeket fenyegető egyéb veszélyek elleni fellépés szempontjából 
az Unióba behozott konténerekre vonatkozó konténer-állapotüzenetek nagy értéket 
képviselnek. Az viszont már nem világos, hogy az Uniót elhagyó konténerek esetében miért 
ugyanazon információkra van szükség. Ennek a származáshoz kapcsolódó csalások 
felderítésében nincs jelentősége. A kockázatkezelés hatékonnyá tétele érdekében az 
exportadatokban foglalt információk nagy része az Uniós Vámkódexben előírt többszörös 
bejelentési szabályokon keresztül is beszerezhető.

Módosítás 61
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírt konténer-állapotüzenetek 
bejelentik a 18f. cikkben említett 
eseményeket, amennyiben azok ismertek a 
nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő magán- vagy közszolgáltató 
számára.

törölve



PE529.735v01-00 24/53 AM\1019280HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos a konténeradatokra vonatkozó jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel az 
növelné a vállalkozásokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. Ezenkívül 
szükségszerűen érzékeny – többek között adózási szempontból lényeges – vámügyi adatokat 
kellene harmadik felek számára továbbítani, ami nem lenne összeegyeztethető az adótitokkal 
és az adatvédelmi rendelkezésekkel. (Megjegyzés: e cikk törlése megfelelő módosításokat tesz 
szükségessé a 18d., 18e. és 18f. cikkekben.)

Módosítás 62
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előírt konténer-állapotüzenetek 
bejelentik a 18f. cikkben említett 
eseményeket, amennyiben azok ismertek a 
nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő magán- vagy közszolgáltató 
számára.

(3) Az előírt konténer-állapotüzenetek 
bejelentik a 18f. cikkben említett 
eseményeket, amennyiben azok ismertek a 
nemzetközi logisztikai láncban 
tevékenykedő magán- vagy közszolgáltató 
számára, és amelyek vonatkozásában az 
adatokat létrehozták vagy gyűjtötték az 
elektronikus konténer-nyomonkövetési 
berendezésben.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés fokozása, nem pedig az, 
hogy további terheket rójon a gazdasági szereplőkre. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy 
szükségtelen a további adatszerzés. A gazdasági szereplők rendes üzletvitele során eddig 
összegyűjtött konténer-állapotüzenetek határozottan elegendőek.

Módosítás 63
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság létrehozza és kezeli a 
bejelentett konténer-állapotüzenetek 
nyilvántartását (a továbbiakban: 
állapotüzenet-nyilvántartás).

törölve

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos a konténeradatokra vonatkozó jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel az 
növelné a vállalkozásokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. Ezenkívül 
szükségszerűen érzékeny – többek között adózási szempontból lényeges – vámügyi adatokat 
kellene harmadik felek számára továbbítani, ami nem lenne összeegyeztethető az adótitokkal 
és az adatvédelmi rendelkezésekkel. (Megjegyzés: e cikk törlése megfelelő módosításokat tesz 
szükségessé a 18d., 18e. és 18f. cikkekben.)

Módosítás 64
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18d. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 65
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy konténert – beleértve 
azokat a konténereket is, amelyeket nem 
rakodnak ki az Unión belül – hajóval 
szállítanak az Unió vámterületére egy 
harmadik országból, a 18c. cikk (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettség alá 
tartozó magán- vagy közszolgáltatók 
bejelentik a konténer-állapotüzeneteket 
valamennyi olyan esemény tekintetében, 
amelyre akkortól fogva, amikor a 
konténer még üres volt az Unió 
vámterületére való behozatalt megelőzően, 
egészen addig kerül sor, amíg a konténer 
ismét kiürül.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 66
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokban az esetekben, amikor a 
konténer kiürülésével kapcsolatos 
esemény meghatározásához szükséges 
konkrét konténer-állapotüzenetek egy 
adott esetben nem érhetők el a szolgáltató 
elektronikus nyilvántartásában, a 

törölve
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szolgáltató azokat a konténer-
állapotüzeneteket jelenti be, amelyek az 
Unió vámterületére való fizikai 
megérkezést megelőző legalább három 
hónaptól az Unió vámterületére való 
belépést követő egy hónapig, illetve –
amennyiben az korábbi – az Unió 
vámterületén kívüli célállomásra való 
megérkezésig bekövetkezett eseményekre 
vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 67
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 e cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18e. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 68
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 e cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy konténert hajóval 
szállítanak az Unió vámterületéről egy 
harmadik országba, a 18c. cikk (1) 
bekezdésébe foglalt kötelezettség alá 
tartozó magán- vagy közszolgáltatók 
bejelentik a konténer-állapotüzeneteket 
valamennyi olyan esemény tekintetében, 
amelyre akkortól fogva, amikor a 
konténer még üres volt az Unió 
vámterületén belül, egészen addig kerül 
sor, amíg a konténer ismét kiürül az Unió 
vámterületén kívül.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 69
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokban az esetekben, amikor a 
konténer kiürülésével kapcsolatos 
esemény meghatározásához szükséges 
konkrét konténer-állapotüzenetek egy 
adott esetben nem érhetők el a szolgáltató 
elektronikus nyilvántartásában, a 
szolgáltató bejelentheti azokat a konténer-
állapotüzeneteket, amelyek az Unió 
vámterületéről való kilépést követő 
legalább három hónapon belül 
bekövetkezett eseményekre vonatkoznak.

törölve

Or. de
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Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 70
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18f. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 71
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 43. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak megállapítása 
céljából: azon konténerállapot-
események, amelyekre vonatkozóan a 18c. 
cikknek megfelelően be kell jelenteni a 
konténer-állapotüzeneteket, a 
bejelentendő konténer-állapotüzenetek 
minimális adatelemei, valamint a 
jelentéstétel gyakorisága.

törölve
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Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 72
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 43. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak megállapítása 
céljából: azon konténerállapot-
események, amelyekre vonatkozóan a 18c. 
cikknek megfelelően be kell jelenteni a 
konténer-állapotüzeneteket, a 
bejelentendő konténer-állapotüzenetek 
minimális adatelemei, valamint a 
jelentéstétel gyakorisága.

törölve

Or. en

Indokolás

A 18f. cikk (1) bekezdésében az adatokra vonatkozóan előirányzott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal megállapítandó követelményeknek átláthatónak kell lenniük. Az adatok tárolása 
érzékeny tevékenység, és jobb, ha minden érdekelt fél tudja, hogy mely adatokra van szükség,
és hogy az adatok védelemben részesülnek. Ha a követelmények nem átláthatóak és világosak, 
a gazdasági szereplők számára nem garantált a jogbiztonság, és előfordulhat, hogy minden 
adatot elküldenek, hogy ne terheljék magukat új rendszerekkel. Végül, az Uniós Vámkódexben 
megállapítottak szerint, a jelentéstétel gyakoriságát végrehajtási aktusokkal kell szabályozni.

Módosítás 73
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a konténer-állapotüzenetekben 
szereplő adatok formátumával, valamint a 
konténer-állapotüzenetek továbbításának 
módjával kapcsolatos rendelkezéseket. A 
végrehajtási aktusokat a 43a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 18c. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 74
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a konténer-állapotüzenetekben 
szereplő adatok formátumával, valamint a 
konténer-állapotüzenetek továbbításának 
módjával kapcsolatos rendelkezéseket. A 
végrehajtási aktusokat a 43a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell meghozni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a konténer-állapotüzenetekben 
szereplő adatok formátumával, valamint a 
konténer-állapotüzenetek továbbításának 
módjával kapcsolatos rendelkezéseket, 
többek között azt is, hogy mely 
kötelezettségek vonatkozhatnak a 
célállomástól való eltérés okán az Unióba 
behozott konténerekre. A végrehajtási 
aktusokat a 43a. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.
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Or. en

Indokolás

A hajók vagy rakományok – a kedvezőtlen időjárási körülményektől a kereskedelmi tényezőkig 
– számos okból eltérhetnek a célállomástól. A hajókon szállított konténereket ennélfogva 
valamely uniós kikötőben rakodhatják ki, az eredeti szándéktól eltérően. A módosítás célja, 
hogy a felhatalmazással kapcsolatos rendelkezésekbe beépítse annak – végrehajtási aktus 
révén történő – megállapítását, hogy mely rendelkezésekre van szükség a hajók vagy 
rakományok célállomástól való eltérése okán az Unióba behozott konténerek kezeléséhez.

Módosítás 75
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a konténer-állapotüzenetekben 
szereplő adatok formátumával, valamint a 
konténer-állapotüzenetek továbbításának 
módjával kapcsolatos rendelkezéseket. A 
végrehajtási aktusokat a 43a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell meghozni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a konténer-állapotüzenetekben 
szereplő adatok formátumával, a konténer-
állapotüzenetek továbbításának módjával,
valamint a jelentéstétel gyakoriságával
kapcsolatos rendelkezéseket. A 
végrehajtási aktusokat a 43a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell meghozni.

Or. en

Indokolás

Az Uniós Vámkódexben megállapítottak szerint a jelentéstétel gyakoriságát végrehajtási 
aktusokkal kell szabályozni.

Módosítás 76
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság – a 18a. cikk (1) 
bekezdése alapján – végrehajtási aktus 
útján meghatározza, miként szerezhető 
meg a szolgáltatók hozzájárulása a 
benyújtott konténer-állapotüzenetek más 
szervezetek vagy szervek részére történő 
továbbítása előtt. 

Or. en

Indokolás

A konténer-állapotüzenetek más feleknek történő lehetséges továbbításának kérdése a 
kicserélt adatok érzékenységével kapcsolatban aggályokat vet fel, amit a Bizottság is elismer. 
Mindazonáltal nem javasoltak olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák, hogy mikor és 
ki hajtaná végre például a tengeri fuvarozókkal a Bizottság ún. állapotüzenet-
nyilvántartásába benyújtott konténer-állapotüzenetek továbbításáról létrejött megállapodást. 
Az sem világos, hogy mely „nemzetközi szervezetek” lennének a konténer-állapotüzenetek 
fogadói. Ezeket a kérdéseket megfelelő végrehajtási rendelkezésekkel tisztázni kell.

Módosítás 77
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság konzultál az üzleti élet 
képviselőivel a 18f. cikkben említett 
végrehajtási aktusok kidolgozásáról.

Or. en

Módosítás 78
Tadeusz Ross
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
515/97/EK rendelet
18 f cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Bizottságnak sürgősen szoros 
egyeztetéseket kell folytatnia a konténeres 
vonalhajózási ágazat képviselőivel a 18f. 
cikkben említett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási aktusok 
kidolgozásáról. E képviselőket felkérhetik 
ezen aktusokat kidolgozni hivatott 
bizottsági üléseken és szakértői 
csoportokban való részvételre.

Or. en

Módosítás 79
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18g. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.
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Módosítás 80
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza és kezeli az 
áruk behozatalára, kivitelére és 
továbbítására vonatkozó adatokat 
tartalmazó nyilvántartást (a 
továbbiakban: import, export és tranzit 
nyilvántartás), ideértve az egy tagállamon 
belüli átszállítást is, a 2454/93/EGK 
bizottsági rendelet 37. és 38. mellékletének 
részletes szabályozása szerint. A 
tagállamok felhatalmazzák a Bizottságot, 
hogy rendszeresen másolatot készítsen a 
behozatalra, a kivitelre és az átszállításra 
vonatkozó azon adatokról, amelyek 
forrását a Bizottság üzemelteti a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK rendelet alapján. A 
tagállamok közlik a Bizottsággal az áruk 
adott tagállamon belüli átszállításával és a 
közvetlen kivitellel kapcsolatos adatokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok 
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.

Módosítás 81
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
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515/97/EK rendelet
18 g cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza és kezeli az áruk 
behozatalára, kivitelére és továbbítására 
vonatkozó adatokat tartalmazó 
nyilvántartást (a továbbiakban: import, 
export és tranzit nyilvántartás), ideértve az 
egy tagállamon belüli átszállítást is, a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 37. és 38. 
mellékletének részletes szabályozása 
szerint. A tagállamok felhatalmazzák a 
Bizottságot, hogy rendszeresen másolatot 
készítsen a behozatalra, a kivitelre és az 
átszállításra vonatkozó azon adatokról, 
amelyek forrását a Bizottság üzemelteti a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK rendelet alapján. A 
tagállamok közlik a Bizottsággal az áruk 
adott tagállamon belüli átszállításával és a 
közvetlen kivitellel kapcsolatos adatokat.

(1) A Bizottság létrehozza és kezeli az áruk 
behozatalára, kivitelére és továbbítására 
vonatkozó adatokat tartalmazó 
nyilvántartást (a továbbiakban: import, 
export és tranzit nyilvántartás), ideértve az 
egy tagállamon belüli átszállítást is, a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 37. és 38. 
mellékletének részletes szabályozása 
szerint. A tagállamok felhatalmazzák a
Bizottságot, hogy rendszeresen másolatot 
készítsen a behozatalra, a kivitelre és az 
átszállításra vonatkozó azon adatokról, 
amelyek forrását a Bizottság üzemelteti a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK rendelet alapján. A 
tagállamok a lehető legkorábban közlik a 
Bizottsággal az áruk adott tagállamon 
belüli átszállításával és a közvetlen 
kivitellel kapcsolatos adatokat. Biztosítani 
kell, hogy a nyilvántartásban szereplő 
tagállami szolgáltatók érdekeivel 
kapcsolatos információkat nem 
használják fel illetéktelen módon.

Or. en

Módosítás 82
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvántartást úgy kell felhasználni, 
hogy segítséget nyújtson az olyan 
műveletek megelőzéséhez, kivizsgálásához 
és üldözéséhez, amelyek a 
vámjogszabályok megsértésének 

törölve
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minősülnek vagy annak látszanak, 
továbbá kockázatkezelés céljából, ideértve 
a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 
szóló 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 
25. és 26. pontjában, valamint 13. 
cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottak szerinti kockázatalapú 
vámellenőrzéseket.

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok 
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.

Módosítás 83
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartáshoz kizárólag a 29. 
cikkben felsorolt bizottsági szervezeti 
egységek és nemzeti hatóságok férhetnek 
hozzá. A Bizottságon és a nemzeti 
hatóságokon belül kizárólag a kijelölt 
elemzők jogosíthatók fel az e 
nyilvántartásban szereplő személyes 
adatok feldolgozására.

törölve

A 45/2001/EK rendelet sérelme nélkül, a 
Bizottság a közlő tagállam egyetértésével 
továbbíthatja az (1) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint beszerzett, 
egyes kiválasztott adatokat azon 
nemzetközi szervezetek és/vagy uniós 
intézmények/ügynökségek számára, 
amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
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érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
és amelyekkel a Bizottság erre vonatkozó 
megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

E bekezdés alapján kizárólag e rendelet 
általános céljai érdekében továbbíthatók 
adatok, ideértve az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét és/vagy a 
2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 25. és 
26. pontjában, valamint 13. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott 
kockázatkezelést is.

Az e bekezdés alapján végzett esetleges 
adattovábbítás alapjául szolgáló 
megállapodásnak vagy egyetértési 
megállapodásnak tartalmaznia kell többek 
között az olyan adatvédelmi elveket, mint 
az érintettek lehetősége betekintési és 
helyesbítési joguk, valamint a 
közigazgatási és bírósági jogorvoslathoz 
való joguk gyakorlására, valamint az 
adatvédelmi biztosítékoknak való 
megfelelésre irányuló független 
felügyeleti mechanizmust.

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok 
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.

Módosítás 84
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 45/2001/EK rendelet sérelme nélkül, a
Bizottság a közlő tagállam egyetértésével 
továbbíthatja az (1) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint beszerzett, 
egyes kiválasztott adatokat azon 
nemzetközi szervezetek és/vagy uniós 
intézmények/ügynökségek számára, 
amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
és amelyekkel a Bizottság erre vonatkozó 
megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

A Bizottság a közlő tagállam 
egyetértésével továbbíthatja az (1) 
bekezdésben meghatározott eljárás szerint 
beszerzett, egyes kiválasztott adatokat azon
nemzetközi szervezetek – a 
Vámigazgatások Világszervezete (WCO), 
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
(IMO), a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO), a Nemzetközi 
Légiszállítási Szövetség (IATA) –, 
valamint az Europol számára, amelyek 
hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
és amelyekkel a Bizottság erre vonatkozó 
megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelem rendkívül érzékeny terület, és az érdekelteknek tisztában kell lenniük azzal, 
hogy a Bizottság mely szervezeteknek és ügynökségeknek továbbíthat adatokat. A jogbiztonság 
és az átláthatóság érdekében ezek jegyzékét az alap-jogiaktusban kell meghatározni. A 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal módosíthatja a listát.

Módosítás 85
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 45/2001/EK rendelet alkalmazandó 
a Bizottság által, az e nyilvántartásban 
szereplő adatok körében végzett 
személyesadat-feldolgozásra.

törölve

A Bizottságot a 45/2001/EK rendelet 2d. 
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cikke értelmében vett adatkezelőnek kell 
tekinteni.

Az európai adatvédelmi biztos a 
45/2001/EK rendelet 27. cikkének 
megfelelően előzetesen ellenőrzi az 
import, export és tranzit nyilvántartást.

Az import, export és tranzit 
nyilvántartásban szereplő adatokat csak 
azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad 
tárolni, amelyhez azokat felvették, és nem 
tárolhatók tíz évnél tovább. Ha öt évnél 
tovább tárolnak személyes adatokat, arról 
megfelelően tájékoztatni kell az európai 
adatvédelmi biztost.

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok 
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.

Módosítás 86
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az import, export és tranzit 
nyilvántartásban szereplő adatokat csak 
azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad 
tárolni, amelyhez azokat felvették, és nem 
tárolhatók tíz évnél tovább. Ha öt évnél 
tovább tárolnak személyes adatokat, arról 
megfelelően tájékoztatni kell az európai 
adatvédelmi biztost.

Az import, export és tranzit 
nyilvántartásban szereplő adatokat csak 
azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad 
tárolni, amelyhez azokat felvették, és nem 
tárolhatók hét évnél tovább. Ha három
évnél tovább tárolnak személyes adatokat, 
arról megfelelően tájékoztatni kell az 
európai adatvédelmi biztost.
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Or. en

Módosítás 87
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az import, export és tranzit 
nyilvántartás nem tartalmazhat a 
45/2001/EK rendelet 10. cikkének (5) 
bekezdése szerinti különleges 
adatkategóriákat.

törölve

A Bizottság megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre a 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítése, véletlen elvesztése vagy 
engedély nélküli közlése, megváltoztatása 
vagy bármely más jogellenes feldolgozása 
elleni védelme érdekében.

Or. de

Indokolás

Az 515/97/EK rendelet már rendelkezik a vámjogszabályok megsértésére és a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó adatbázis létrehozásáról. A Bizottság által valamennyi vámáru-
nyilatkozattal összefüggésben végzett átfogó, automatizált adatgyűjtés, valamint ezen adatok 
módszeres összehasonlítása – többek között a gazdasági szereplők adatainak érzékeny jellege 
miatt – ellentétes az Uniós Vámkódexszel és a Szerződés általános elveivel.

Módosítás 88
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18h. cikk törölve

Or. de

Indokolás

Az iratok nemzeti hatóságok bevonása nélkül, közvetlenül az érintett szereplőtől történő 
igénylése aránytalanul korlátozná a tagállamok jogait. Az illetékes nemzeti vámhivatalok 
szükséges ismeretekkel és információkkal rendelkeznek, többek között az érintettekre 
vonatkozóan is.

Módosítás 89
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámárú-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Az iratok nemzeti hatóságok bevonása nélkül, közvetlenül az érintett szereplőtől történő 
igénylése aránytalanul korlátozná a tagállamok jogait. Az illetékes nemzeti vámhivatalok 
szükséges ismeretekkel és információkkal rendelkeznek, többek között az érintettekre 
vonatkozóan is.

Módosítás 90
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámárú-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat.

A Bizottság – a tagállamnak küldött, (1a) 
bekezdés szerinti megkeresést követően – a 
2. cikk (1) bekezdésének meghatározása 
szerinti vámjogszabályok végrehajtásával 
kapcsolatos vizsgálatok tekintetében 
közvetlenül a gazdasági szereplőktől 
szerezheti be az import és export vámáru-
nyilatkozatokat kísérő okmányokat. E 
megkeresésről köteles értesíteni azokat a 
tagállamokat, amelyek valószínűleg 
érintettek lesznek egy későbbi 
vizsgálatban.

Or. pt

Módosítás 91
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámárú-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat.

(1) A Bizottság – a tagállamnak küldött, 
(1a) bekezdés szerinti megkeresést 
követően – a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámáru-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat. E megkeresésről köteles 
értesíteni azokat a tagállamokat, amelyek 
valószínűleg érintettek lesznek egy 
későbbi vizsgálatban.
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Módosítás 92
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és
export vámárú-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat.

(1) A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import vagy
export vámáru-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat, valamely tagállam kifejezett 
engedélyével vagy a 18h. cikk (1b) 
bekezdésében meghatározott 
hallgatólagos jóváhagyással. A Bizottság 
– a megkereséssel egy időben – értesíti 
mindazon tagállamokat, amelyek 
valószínűleg érintettek lesznek egy, a 
megkeresésre vonatkozó későbbi 
vizsgálatban. A Bizottság – a 
megkereséssel egy időben – rendelkezésre 
bocsátja a megkeresés egy másolatát a 
gazdasági szereplő letelepedési helye 
szerinti tagállam számára. A Bizottság a 
gazdasági szereplőtől kapott válasz egy 
másolatát – a válasz kézhezvételétől 
számított egy héten belül – a gazdasági 
szereplő letelepedési helye szerinti 
tagállam rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Indokolás

A meglévő rendszer javítható és egyszerűsíthető a bizottsági javaslatban 
megfogalmazottakkal azonos célkitűzések elérése érdekében. Kerülni kell a nemzeti 
hatáskörrel való összeütközést, e módosítás pedig jobban tükrözi az ilyen megkeresések 
működésével kapcsolatos realitásokat.
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Módosítás 93
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámárú-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat.

(1) A Bizottság – a tagállamoknak küldött, 
(2) bekezdés szerinti megkeresést követően 
– a 2. cikk (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti vámjogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok 
tekintetében közvetlenül a gazdasági 
szereplőktől szerezheti be az import és 
export vámáru-nyilatkozatokat kísérő 
okmányokat, amelyekre vonatkozóan a 
gazdasági szereplők kísérő okmányokat 
készítettek vagy gyűjtöttek.

Or. en

Indokolás

Azon vállalkozások, ezen belül is különösen a kkv-k számára, amelyek rendszerint nincsenek 
kapcsolatban az európai intézményekkel, terhet jelenthet, hogy a Bizottság vagy az OLAF 
számára megfelelő módon folytassanak adatgyűjtést. A már összegyűjtött és a 18a. cikk (3) 
bekezdésében leírt információknak elegendőnek kell lenniük.

Módosítás 94
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság megkeresését követően a 
tagállamnak három hét áll rendelkezésére 
a válaszadásra és a kért okmányok 



PE529.735v01-00 46/53 AM\1019280HU.doc

HU

megküldésére. A határidőn belüli 
válaszadás elmulasztását hallgatólagos 
jóváhagyásnak kell tekinteni ahhoz, hogy 
az Európai Bizottság közvetlenül a 
gazdasági szereplőkhöz forduljon.

Or. en

Indokolás

Az adott országok és a helyi hatóságok viszonylag jól ismerik az érintett feleket. A gyors és 
hatékony eljárás érdekében a gazdasági szereplőknek először ismerős felekkel kell 
kapcsolatba lépniük a félreértések és a bizalomhiány elkerülése érdekében. Jelenleg a 
gazdasági szereplőknek három hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy visszajelzést adjanak a 
származási nyilatkozatokról, és lehetőleg ugyanezt az időtartamot kellene itt is alkalmazni.

Módosítás 95
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az import és export vámáru-
nyilatkozatokat kísérő okmányokra 
vonatkozóan a Bizottság részéről a 
tagállamnak küldött megkeresést követően 
a tagállamnak négy hét áll rendelkezésére 
az alábbiak valamelyikéhez:

– válaszadás és a kért okmányok 
megküldése;

– a Bizottság értesítése arról, hogy a 
tagállam kérte a gazdasági szereplőtől az 
okmányok megküldését;

– eljárási okokból további két hét kérése a 
megkeresés teljesítéséhez; vagy

– a megkeresés megfelelő indokolással 
történő elutasítása.

Or. en
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Indokolás

A meglévő rendszer javítható és egyszerűsíthető a bizottsági javaslatban 
megfogalmazottakkal azonos célkitűzések elérése érdekében. Kerülni kell a nemzeti 
hatáskörrel való összeütközést, e módosítás pedig jobban tükrözi az ilyen megkeresések 
működésével kapcsolatos realitásokat.

Módosítás 96
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ha a tagállam:

– nem reagál a kért okmányok 
megküldésével;

– nem értesíti a Bizottságot arról, hogy a 
tagállam kérte a gazdasági szereplőtől az 
okmányok megküldését;

– eljárási okokból nem kér további két 
hetet a megkeresés teljesítéséhez; vagy

– nem utasítja el a megkeresést

ebben az első négyhetes időszakban, azt 
hallgatólagos jóváhagyásnak kell 
tekinteni ahhoz, hogy a Bizottság 
közvetlenül a gazdasági szereplőtől kérje 
az import és export vámáru-
nyilatkozatokat kísérő okmányokat.

Or. en

Indokolás

A meglévő rendszer javítható és egyszerűsíthető a bizottsági javaslatban 
megfogalmazottakkal azonos célkitűzések elérése érdekében. Kerülni kell a nemzeti 
hatáskörrel való összeütközést, e módosítás pedig jobban tükrözi az ilyen megkeresések 
működésével kapcsolatos realitásokat.
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Módosítás 97
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplők – a vonatkozó 
okmányok kötelező megőrzésére 
vonatkozó határidőn belül – kérésre közlik 
a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett 
információkat.

törölve

Or. de

Indokolás

Az iratok nemzeti hatóságok bevonása nélkül, közvetlenül az érintett szereplőtől történő 
igénylése aránytalanul korlátozná a tagállamok jogait. Az illetékes nemzeti vámhivatalok 
szükséges ismeretekkel és információkkal rendelkeznek, többek között az érintettekre 
vonatkozóan is.

Módosítás 98
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
515/97/EK rendelet
18 h cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplők – a vonatkozó 
okmányok kötelező megőrzésére 
vonatkozó határidőn belül – kérésre közlik 
a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett 
információkat.”

(2) A gazdasági szereplők – a vonatkozó 
okmányok kötelező megőrzésére 
vonatkozó határidőn belül – kérésre három 
héten belül közlik a Bizottsággal az (1) 
bekezdésben említett információkat.”

Or. en
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Indokolás

Ha nem állapítanak meg határidőt a gazdasági szereplők számára a válaszadáshoz, az eltérő 
nemzeti szabályokhoz és a vállalkozásokat érintő különféle terhekhez vezethet. Jelenleg a 
gazdasági szereplőknek rendszerint három hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy választ adjanak 
a nemzeti vámhatóságok származási tanúsítvány vagy hasonló nyilatkozat bemutatására 
irányuló megkeresésére. Ezért helyénvaló lenne ezt az időtartamot előírni.

Módosítás 99
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a bekezdés (új)
515/97/EK rendelet
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 30. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) A VIR-ből szerzett adatokat azon 
tagállam előzetes engedélyével és 
feltételeivel lehet átadni a (2) bekezdésben 
nem említett, ezeket felhasználni kívánó
egyéb nemzeti hatóságok, harmadik 
országok és nemzetközi vagy regionális 
szervezetek részére, amely ezeket a 
rendszerbe felvette. Minden tagállam külön 
intézkedéseket vezet be az ilyen adatok 
biztonságának biztosítására, amikor azokat 
átadják vagy elküldik a területükön kívül 
lévő szervezeti egységeknek.

(4) A VIR-ből szerzett adatokat – azon 
tagállam előzetes engedélyével és 
feltételeivel, amely ezeket a rendszerbe 
felvette – át lehet adni a (2) bekezdésben 
nem említett egyéb nemzeti hatóságok, 
harmadik országok és nemzetközi vagy 
regionális szervezetek részére és/vagy az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez, 
valamint a vámjogszabályok helyes 
alkalmazásához hozzájáruló uniós 
ügynökségek számára. Minden tagállam 
külön intézkedéseket vezet be az ilyen 
adatok biztonságának biztosítására, amikor 
azokat átadják vagy elküldik a területükön 
kívül lévő szervezeti egységeknek.

Az első albekezdésben említett 
rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak 
a Bizottságra, ha az vette fel az adatokat a 
rendszerbe.

Az első albekezdésben említett 
rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak 
a Bizottságra, ha az vette fel az adatokat a 
rendszerbe.

Or. pt
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Módosítás 100
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 bekezdés
515/97/EK rendelet
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIR-be felvett adatokat csak azon cél 
eléréséhez szükséges ideig szabad tárolni, 
amelyhez azokat felvették, és nem 
tárolhatók tíz évnél tovább. Ha öt évnél 
tovább tárolnak személyes adatokat, arról 
megfelelően tájékoztatni kell az európai 
adatvédelmi biztost.

A VIR-be felvett adatokat csak azon cél 
eléréséhez szükséges ideig szabad tárolni, 
amelyhez azokat felvették, és nem 
tárolhatók öt évnél tovább. Ha öt évnél 
tovább tárolnak személyes adatokat, arról 
megfelelően tájékoztatni kell az európai 
adatvédelmi biztost.

Or. en

Módosítás 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 bekezdés – a pont
515/97/EK rendelet
41 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon időtartam, amely alatt az adatok 
tárolhatók, az azokat szolgáltató tagállam 
törvényeitől, jogszabályaitól és eljárásaitól 
függ. A vizsgálat adatainak felvétele 
napjától számított maximális, nem 
kumulálható és nem túlléphető időtartamok 
a következők:

(1) Azon időtartam, amely alatt az adatok 
tárolhatók, az azokat szolgáltató tagállam 
törvényeitől, jogszabályaitól és eljárásaitól 
függ. Az adatmegőrzés szükségességét az 
adatokat szolgáltató tagállam 
felülvizsgálja. A vizsgálat adatainak 
felvétele napjától számított maximális, nem 
kumulálható és nem túlléphető időtartamok 
a következők:

Or. en

Módosítás 102
Tadeusz Ross
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 bekezdés – b pont
515/97/EK rendelet
41 d cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság névtelenné teszi az 
adatokat, amikor lejár az (1) bekezdés 
szerinti maximális tárolási határidő.

(3) A Bizottság névtelenné teszi vagy törli 
az adatokat, amikor lejár az (1) bekezdés 
szerinti maximális tárolási határidő.

Or. en

Módosítás 103
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 bekezdés
515/97/EK rendelet
43 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság [éééé.hh.nn]-tól/-től 
[beillesztendő dátum: a rendelet 
hatálybalépésének napja] határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 18f. cikk 
(1) bekezdésében és a 23. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

2. A Bizottság [éééé.hh.nn]-tól/-től 
[beillesztendő dátum: a rendelet 
hatálybalépésének napja] határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 18a. cikk 
(6) bekezdésében , a 18g. cikk (3) 
bekezdésében és a 23. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 104
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 bekezdés
515/97/EK rendelet
43 cikk – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 18f. cikk (1)
bekezdésében és a 23. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. Az 
említett határozat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 18a. cikk (6)
bekezdésében, a 18g. cikk (3) 
bekezdésében és a 23. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. Az 
említett határozat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 105
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 bekezdés
515/97/EK rendelet
43 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 18f. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az aktusról szóló 
értesítést követő két hónapos időtartamon 
belül sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha 
az említett időtartam leteltét megelőzően az
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogással élni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

5. A 18a. cikk (6) bekezdése, a 18g. cikk 
(3) bekezdése és a 23. cikk (4) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
aktusról szóló értesítést követő két hónapos 
időtartamon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
leteltét megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván 
kifogással élni. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 106
Tadeusz Ross

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a magán- és közszolgáltatók 
esetében, akik e rendelet hatálybalépésekor 
olyan magánjogi szerződések hatálya alá 
tartoznak, amelyek megakadályozzák őket 
a 18c. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségük 
teljesítésében, ez a rendelkezés egy évvel a 
rendelet hatálybalépése után lép hatályba.

Azok a magán- és közszolgáltatók 
esetében, akik e rendelet hatálybalépésekor 
olyan magánjogi szerződések hatálya alá 
tartoznak, amelyek megakadályozzák őket 
a 18c. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségük 
teljesítésében, ez a rendelkezés 
legkorábban egy évvel a 18f. cikkben 
előírt végrehajtási és felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok hatálybalépése után 
lép hatályba. 

Or. en


