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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával, és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a 
vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e 
hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK 
rendelet módosítását célzó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0796),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 33. és 325. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0421/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Számvevőszék véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2014),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

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

                                               
1 .....
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyértelműség, a következetesség és 
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.

(4) Az egyértelműség, a következetesség, a 
hatékonyság és 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.

Or. pt

Módosítás 2

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 észlelt csalási 
esetet és más szabálytalanságot jelentettek 
a hamis árumegnevezések körében, 
amelyek 107,7 millió eurónyi kárt 
okoztak.  Ez ugyanakkor csak a 
tagállamok és a Bizottság által észlelt kár.  
A probléma valós nagyságrendje sokkal 
nagyobb, hiszen nem áll rendelkezésre 
információ a potenciális csalási ügyekről, 
amelyek számát körülbelül 30 000-re 
becsülik.
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Or. pt

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Unió feladata, hogy felvegye a 
küzdelmet vámcsalásokkal szemben, és 
ezáltal – a magas szintű fogyasztóvédelem 
érdekében – hozzájáruljon a belső piac 
biztonságos, valós származási 
tanúsítványokkal rendelkező termékekkel 
való ellátásával kapcsolatos cél 
eléréséhez.

Or. pt

Módosítás 4

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 

(6) A vámcsalások növekvő 
nagyságrendjére tekintettel 
elengedhetetlen a felderítés és a megelőzés 
bővítése nemzeti uniós szinten egyaránt. 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 közúti, tengeri vagy légi
importjára, exportjára és tranzitjára – így 
az áruk tagállamokon belüli átszállítására
és közvetlen exportjára – vonatkozó 
adatokat tartalmazó, minél átfogóbb
nyilvántartást. Ebből a célból a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
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tagállamon belüli átszállítására és a 
közvetlen exportra vonatkozó adatokat.

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 
Bizottságnak évente jelentést kell az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjesztenie a nyilvántartás eredményeiről. 

Or. pt

Módosítás 5

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 
okmányokat. Az említett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy 
eljuttassák a Bizottsághoz az igényelt 
okmányokat.

(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 
okmányokat. Az említett gazdasági 
szereplőket kötelezni kell arra, hogy az
igényelt okmányokat a tagállamok 
Bizottság általi értesítését követően időben 
eljuttassák a Bizottsághoz.
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Or. pt

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 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 és a nemzetközi logisztikai 
láncban közreműködő más személyek és 
közvetítők.

Or. pt

Indokolás

Az egységes szövegezés érdekében, a rendelet többi részével összhangban magán- vagy 
közszolgáltatókat kell feltüntetni.

Módosítás 7

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

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:

„16a. cikk

Az egyik tagállam tisztviselői által 
megszerzett, és a 13-15. cikkben 
meghatározott segítségnyújtás során másik 
tagállamnak átadott információt e tagállam 
illetékes hatóságai bizonyítékként 
használhatják fel.

Az egyik tagállam tisztviselői által 
megszerzett, és a 13–15. cikkben 
meghatározott segítségnyújtás során másik 
tagállamnak átadott dokumentumok, 
hitelesített dokumentummásolatok, 
tanúsítványok, a közigazgatási 
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hatóságoktól származó bármiféle aktus, 
illetve határozat, továbbá jelentések és 
egyéb információk bizonyítéknak 
minősülhetnek az ezen információk 
rendeltetési helye szerinti tagállam
közigazgatási és bírósági eljárásaiban, 
ahhoz hasonlóan, mintha az eljárás helye 
szerinti tagállamban szerezték volna be 
azokat.”

Or. pt

Indokolás

Semmi nem indokolja e lehetőségnek a megkeresésre történő segítségnyújtásra való 
korlátozását, ezért azt ki kell terjeszteni az 515/97/EK rendelet 16. cikke szerinti önkéntes 
segítségnyújtásra is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 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 
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 

„(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 
közúti 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 
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közvetlenül hozzáférhetnek.” nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok 
közvetlenül hozzáférhetnek.”

Or. pt

Indokolás

Bár egyelőre csak az Európai Unió vámterületére tengeri úton érkező vagy áthaladó 
konténerekről van szó, biztosítani kell annak lehetőséget, hogy a Bizottság e rendelettel 
összefüggésben az EU területén közúton vagy légi úton szállított árukra is kiterjessze 
tevékenységét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatok tartalmához való hozzáférésre 
vagy annak kivonatolására és tárolására, 
annak eszközétől és formájától függetlenül, 
valamint az adatoknak a közigazgatási 
vagy bírósági eljárás céljaira történő 
felhasználására, a szellemi tulajdonjogokra 
alkalmazandó jogszabályok tiszteletben 
tartásával. A Bizottság megfelelő 
biztosítékokat hoz létre a hatóságok 
önkényes eljárásával szemben, ideértve a 
technikai és szervezési intézkedéseket, 
valamint az érintettekkel szembeni 
átláthatósági követelményeket. Az 
érintettek számára biztosítani kell a 
betekintési és helyesbítési jogot az e célból 
feldolgozott adatok tekintetében;

a) az adatok tartalmához való hozzáférésre 
vagy annak kivonatolására és tárolására, 
annak eszközétől és formájától függetlenül, 
valamint az adatoknak a közigazgatási 
vagy bírósági eljárás céljaira történő 
felhasználására, a szellemi tulajdonjogokra 
alkalmazandó jogszabályok tiszteletben 
tartásával. Az érintettek számára biztosítani 
kell a betekintési és helyesbítési jogot az e 
célból feldolgozott adatok tekintetében;

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás. 
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A cikk a következő (5) és
(6) bekezdéssel egészül ki: 

c) A cikk a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

„(5) Az európai adatvédelmi biztos 
felügyeli a nyilvántartásnak a 45/2001/EK 
rendelettel való összhangját.

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. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – 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 

(6) A Bizottság továbbíthatja a 18a. cikk 
(3) bekezdésében említett adatokat azon 
nemzetközi szervezetek és/vagy uniós 
intézmények/ügynökségek számára, 
amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi 
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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.

érdekeinek védelméhez, valamint a 
vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 
továbbá amelyekkel a Bizottság erre 
vonatkozó megállapodást vagy egyetértési 
megállapodást kötött.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK
rendeletre való hivatkozás.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
515/97/EK rendelet
18 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás.
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Az e bekezdés alapján végzett 
adattovábbításnak tiszteletben kell 
tartania az adatvédelmi elveket, az 
érintettek lehetőségét betekintési és 
helyesbítési joguk, valamint a 
közigazgatási és bírósági jogorvoslathoz 
való joguk gyakorlására, valamint az 
adatvédelmi biztosítékoknak való 
megfelelésre irányuló független felügyeleti 
mechanizmust.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
515/97/EK rendelet
18 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(3) Az európai adatvédelmi biztos 
felügyeli az e cikk alapján létrehozott 
valamennyi technikai rendszernek a 
45/2001/EK rendelettel való összhangját.”
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Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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).

(4) A Bizottság létrehozza és kezeli a 
bejelentett konténer-állapotüzenetek 
nyilvántartását (a 
továbbiakban: állapotüzenet-nyilvántartás). 
Az állapotüzenet-nyilvántartás a 18a. 
cikkben említett nyilvántartás részét 
képezi, és nem tartalmaz személyes 
adatokat.

Or. pt

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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 

(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 
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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.

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 haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal az áruk adott tagállamon 
belüli átszállításával és a közvetlen 
kivitellel kapcsolatos adatokat.

Or. pt

Indokolás

Mivel nincs megállapított határidő, a tagállamoknak a gördülékeny együttműködés elvének 
jegyében gyorsan, ésszerű határidőn belül kell választ adniuk.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

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 
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.

Or. pt
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Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 3 a bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az 51a. cikknek 
megfelelően évente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
nyilvántartás eredményeiről.

Or. pt

Módosítás 19

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

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

Or. pt

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos általi előzetes ellenőrzésre vonatkozó követelmény 
késedelmessé és bürokratikusabbá teszi a nyilvántartás kezelését és felhasználását az 
elvégzendő vizsgálatokkal összefüggésben. A nyilvántartásnak minden körülmények között 
eleget kell tennie az adatvédelmi előírásoknak, és az adatvédelmi biztos ellenőrzése alá kell 
esnie. Ezenkívül a módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb 
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értelmezhetősége és olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 
45/2001/EK rendeletre való hivatkozás. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
515/97/EK rendelet
18 g cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pt

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos általi előzetes ellenőrzésre vonatkozó követelmény 
késedelmessé és bürokratikusabbá teszi a nyilvántartás kezelését és felhasználását az 
elvégzendő vizsgálatokkal összefüggésben. A nyilvántartásnak minden körülmények között 
eleget kell tennie az adatvédelmi előírásoknak, és az adatvédelmi biztos ellenőrzése alá kell 
esnie. Ezenkívül a módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb 
értelmezhetősége és olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 
45/2001/EK rendeletre való hivatkozás.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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 
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személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítése, véletlen elvesztése vagy 
engedély nélküli közlése, megváltoztatása 
vagy bármely más jogellenes feldolgozása 
elleni védelme érdekében.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a rendelet egyszerűsítése annak könnyebb értelmezhetősége és 
olvashatósága érdekében, ezért szükségtelen a kötelezően alkalmazandó 45/2001/EK 
rendeletre való hivatkozás. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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 vámáru-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 pedig 
köteles értesíteni az esetleges vizsgálatban 
érintett tagállamokat. 

Or. pt

Indokolás

Eszközök hiányában előfordulhat, hogy a tagállamok nem válaszolnak időben a Bizottságnak, 
ami akadályozza vagy késlelteti a vizsgálatokat. Lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság a 
tagállamok előzetes értesítését követően és a két héten belüli válaszadás tagállam általi 
elmulasztása esetén a csalások hatékonyabb ellenőrzése érdekében a kísérőokmányok 
beszerzéséért közvetlenül a gazdasági szereplőkhöz forduljon. Ha a tagállam nem ad választ a 
megkeresésre, az úgy tekintendő, hogy a tagállam hallgatólagosan beleegyezését adja ahhoz, 
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hogy a Bizottság közvetlenül a gazdasági hatóságokhoz forduljon.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság megkeresését követően a 
tagállamnak két hét áll rendelkezésére a 
válaszadásra és a kért okmányok 
megküldésére. A határidőn belüli 
válaszadás elmulasztását hallgatólagos 
jóváhagyásnak kell tekinteni ahhoz, hogy 
az Európai Bizottság közvetlenül a 
gazdasági szereplőkhöz forduljon.

Or. pt

Indokolás

Eszközök hiányában előfordulhat, hogy a tagállamok nem válaszolnak időben a Bizottságnak, 
ami akadályozza vagy késlelteti a vizsgálatokat. Lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság a 
tagállamok előzetes értesítését követően és a két héten belüli válaszadás tagállam általi 
elmulasztása esetén a csalások hatékonyabb ellenőrzése érdekében a kísérőokmányok 
beszerzéséért közvetlenül a gazdasági szereplőkhöz forduljon. Ha a tagállam nem ad választ a 
megkeresésre, az úgy tekintendő, hogy a tagállam hallgatólagosan beleegyezését adja ahhoz, 
hogy a Bizottság közvetlenül a gazdasági hatóságokhoz forduljon.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
(1) bekezdésben említett információkat.”



PR\1019807HU.doc 21/26 PE527.948v02-00

HU

Or. pt

Indokolás

Mivel nincs megállapított határidő, a gördülékeny együttműködés elvének jegyében gyorsan, 
ésszerű határidőn belül kell választ adni. 

Módosítás 25

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

Hatályos szöveg Módosítás

5a. A 21. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(1) Az e rendelet 20. cikkében említett 
közösségi küldetések során feltárt 
megállapításokat és információkat és 
különösen az érintett harmadik országok 
illetékes hatóságai által átadott 
okmányokat e rendelet 45. cikke szerint 
kell kezelni.

„Az e rendelet 20. cikkében említett 
közösségi küldetések során feltárt 
megállapításokat és információkat és 
különösen az érintett harmadik országok 
illetékes hatóságai által átadott 
okmányokat, valamint a közigazgatási 
vizsgálatok során – többek között a 
Bizottság szolgálatai által – megszerzett 
információkat e rendelet 45. cikke szerint 
kell kezelni.”

Or. pt

Indokolás

Az Európai Bizottság az érintett harmadik országoktól is beszerezhet okmányokat, amelyeket 
a vizsgálat során megszerzett hivatalos okmányokkal egyenrangúnak kell tekinteni, 
függetlenül attól, hogy erre nem okvetlenül egy közösségi kiküldetés során kerül sor. 
Indokolatlan azt előírni, hogy egy hivatalos küldöttség az ezzel járó magas költségekkel a 
helyszínre utazzon, hiszen ezen okmányokat gyorsabban, gazdaságosabban és hatékonyabban 
is el lehet juttatni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 8 pont – a pont
515/97/EK rendelet
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIR-be felvett adatokhoz kizárólag az 
egyes tagállamok által kijelölt nemzeti 
hatóságok és a Bizottság által kijelölt 
szervezeti egységek férhetnek hozzá. E 
nemzeti hatóságok a vámhivatalok, de ide 
tartozhatnak egyéb illetékes, a 23. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott cél elérése 
érdekében a kérdéses tagállam törvényei, 
rendeletei és eljárásai szerint eljáró 
hatóságok is.

A VIR-be felvett adatokhoz az egyes 
tagállamok által kijelölt nemzeti hatóságok 
és a Bizottság által kijelölt szervezeti 
egységek férhetnek hozzá. E nemzeti 
hatóságok a vámhivatalok, de ide 
tartozhatnak egyéb illetékes, a 23. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott cél elérése 
érdekében a kérdéses tagállam törvényei, 
rendeletei és eljárásai szerint eljáró 
hatóságok is.

Or. pt

Indokolás

A hozzáféréssel kapcsolatos, részben a portugál nyelvi változatot érintő módosítás.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
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 tíz évnél tovább.

Or. pt

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 13 pont – c pont
515/97/EK rendelet
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
lekérdezések engedélyezettek voltak-e, és 
hogy feljogosított felhasználók végezték-e 
azokat. Az összes lekérdezés legalább 1 %-
át ellenőrizni kell. Az ilyen keresések és 
ellenőrzések eredményeit fel kell venni a 
rendszerbe, és ezeket csak a szóban forgó 
ellenőrzésekre lehet felhasználni. Hat 
hónap elteltével törölni kell ezeket.

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
lekérdezések engedélyezettek voltak-e, és 
hogy feljogosított felhasználók végezték-e 
azokat. Az ellenőrzések mértéke függ az 
ellenőrzendő mennyiségtől, a jogsértések 
súlyosságától és az érintett bevétel várható 
összegétől, de minden esetben eléri vagy 
meghaladja a lekérdezések 1%-át. Az 
ilyen keresések és ellenőrzések 
eredményeit fel kell venni a rendszerbe, és 
ezeket csak a szóban forgó ellenőrzésekre 
lehet felhasználni. Hat hónap elteltével 
törölni kell ezeket.

Or. pt

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a folyamatban lévő vizsgálatokra 
vonatkozó adatok tárolásának ideje nem 
lehet több három évnél, amennyiben nem 
állapítottak meg semmilyen, vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat sértő 
műveletet; az adatokat ezen határidő előtt 
törölni kell, ha a legutolsó megállapítás óta 
eltelt egy év; 

a) a folyamatban lévő vizsgálatokra 
vonatkozó adatok tárolásának ideje nem 
lehet több öt évnél, amennyiben nem 
állapítottak meg semmilyen, vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat sértő 
műveletet; az adatokat ezen határidő előtt 
törölni kell, ha a legutolsó megállapítás óta 
eltelt egy év;

Or. pt
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Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon közigazgatási vizsgálatokra vagy 
bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, 
amelyekkel kapcsolatban a vizsgálatok 
vagy nyomozások során vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat sértő 
művelet megállapítására került sor, de 
amelyek alapján nem hoztak közigazgatási 
határozatot, ítéletet, nem állapítottak meg 
büntetőbírságot, vagy nem alkalmaztak 
közigazgatási szankciót, hat évnél tovább 
nem tárolhatók;

b) azon közigazgatási vizsgálatokra vagy 
bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, 
amelyekkel kapcsolatban a vizsgálatok 
vagy nyomozások során vám- és 
mezőgazdasági jogszabályokat sértő 
művelet megállapítására került sor, de 
amelyek alapján nem hoztak közigazgatási 
határozatot, ítéletet, nem állapítottak meg 
büntetőbírságot, vagy nem alkalmaztak 
közigazgatási szankciót, hét évnél tovább 
nem tárolhatók;

Or. pt

Indokolás

A tagállamok vagy a gazdasági szereplők késedelmes válaszadása jelentősen hátráltathatja a 
vizsgálatot, amely kivitelezhetetlen a fenti rövid határidőkkel. A határidők öt, illetve hét évre 
való meghosszabbítására irányuló javaslat célja, hogy biztosítsa a nyomozások hatékonyságát 
és a vizsgálatok lezárását.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, 
valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében 
e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK rendelet 
módosítását célzó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot.

A jelenleg hatályban lévő rendelet számos hiányosságot mutat, amelyek az Európai Bizottság 
által készített hatásvizsgálat megállapításai szerint (SWD(2013)482) jelentős nagyságrendű 
problémát képviselnek.

Ez idő szerint a vámtisztviselőknek nincs lehetőségük annak ellenőrzésére, hogy az áru 
nyilatkozat szerinti származási helye megfelel-e a szállító konténer útvonalának, továbbá 
hogy visszaélnek-e az árutovábbítási eljárással, amit korlátozott hatékonyságú 
okmányellenőrzések és fizikai ellenőrzések útján vizsgálnak. 

A hamis származási nyilatkozatokból eredő észlelt csalási esetek évente 100 millió euró kárt 
okoznak a 27 tagállam számára.  2011-ben a tagállamok 107,7 millió eurónyi kárt jelentettek 
a hamis árumegnevezések körében elkövetett csalási esetekkel összefüggésben, ami arra 
enged következtetni, hogy az uniós bevételekben okozott kár ennél jóval magasabb.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság javaslatának célja a vámcsalás elleni küzdelem 
eszközeinek javítása és a felesleges, többszörös bürokrácia elkerülése a belső piac és az ezen 
belül mozgatott termékek biztonságának növelése, valamint ezzel egyidejűleg a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. 

A vámcsalások növekvő nagyságrendjére tekintettel, a kézzelfogható eredmények elérése 
érdekében nemzeti és uniós szinten egyaránt a megelőzést és a felderítést szolgáló hatékony 
eszközökre, valamint e két szint között szoros együttműködésre van szükség.

A jogbiztonság jegyében a tagállamok bíróságainak nemcsak a kérelemre, hanem az 
önkéntesen nyújtott segítség esetében is el kell ismerniük a közigazgatási eljárások keretében 
megszerzett bizonyítékokat, hiszen semmi nem indokolja az így megszerzett bizonyítékok 
jogi érvényességének megkülönböztetését.

Lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság vizsgálatokért felelős hatóságai közvetlenül bekérhessék 
a szükséges okmányokat a gazdasági szereplőktől. Az e-vámügy nemrég történt 
bevezetésének eredményeként a behozatali kísérőokmányokat a gazdasági szereplők és nem a 
vámhatóságok őrzik meg. Ez felesleges késedelmet és időveszteséget eredményez a vizsgálati 
szakaszban, mivel a Bizottság részéről az okmányok iránt benyújtott megkereséseket a 
nemzeti hatóságokhoz kell eljuttatni, amelyek idő vagy erőforrások hiányában gyakran nem 
képesek kellő időben választ adni. Az előadó tehát azt javasolja, hogy a Bizottság a nemzeti 
hatóságok előzetes értesítését követően – amelyeknek két hét áll rendelkezésükre a 
válaszadásra – kapjon lehetőséget arra, hogy közvetlenül a gazdasági szereplőkhöz forduljon. 
A kéthetes határidővel elkerülhetővé válnak a gazdasági szereplőkhöz párhuzamosan 
benyújtott megkeresések, abban az esetben, ha a tagállam már kezdeményezte, vagy 
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kezdeményezni kívánta a szükséges dokumentumok bekérését a gazdasági szereplőktől. A 
javaslat további célja annak megakadályozása, hogy a jogsértés elkövetője előnyére fordítsa 
és kihasználja az egyes tagállamoknak a jogi eljárás elévülésére vonatkozó szabályait.

A rendelet módosítására irányuló vizsgált javaslat emellett elvégzi a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos eljárások és határidők Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítását. 
Az előadó a megfelelő szabályozás és az egyszerűsítés jegyében úgy véli, hogy az e téren 
hatályos jogszabályokra való puszta hivatkozás érthetőbbé és használhatóbbá teszi a szöveget, 
ezért került sor a benyújtott javaslatok egyszerűsítésére.


