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PR_COD_1recastingam

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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] 
szóló […/…/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző 
hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról 
(átdolgozás)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0254),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0148/2012),

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

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság 
által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz intézett, 2012. szeptember 
20-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A7-0000/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

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.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az [egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló
[…/…/]EU tanácsi rendelet alkalmazása 
érdekében meg kell állapítani a nemzetközi 
védelmet kérelmező személyek és a 
Közösség külső határainak jogellenes 
átlépése miatt letartóztatott személyek 
azonosságát. Az [egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló 
[…/…/EU] tanácsi rendelet és különösen 
annak 18. cikke (1) bekezdése b) és d) 
pontjának hatékony alkalmazása érdekében 
kívánatos továbbá, hogy az egyes 
tagállamok számára lehetővé tegyük annak 
ellenőrzését, hogy az adott tagállam 
területén illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgár vagy hontalan 
személy kért-e nemzetközi védelmet 
valamely másik tagállamban.

(4) Az [egy harmadik ország állampolgára
vagy hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló] […/…/EU]
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazása érdekében meg kell állapítani 
a nemzetközi védelmet kérelmező 
személyek és az Unió külső határainak 
jogellenes átlépése miatt letartóztatott 
személyek azonosságát. Az [egy harmadik 
ország állampolgára vagy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló, 
[…/…/EU] rendelet, és különösen annak 
18. cikke (1) bekezdésének b) és d) 
pontjának hatékony alkalmazása érdekében 
kívánatos továbbá, hogy az egyes 
tagállamok számára lehetővé tegyük annak 
ellenőrzését, hogy az adott tagállam 
területén illegálisan tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgár vagy hontalan 
személy kért-e  nemzetközi védelmet 
valamely másik tagállamban.
(A szövegben mindenütt a „Közösség” szó 
helyébe az „Unió” szó lép.) 

Or. en
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Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseihez igazítsa.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi nemzetközi védelmet 
kérelmező vagy nemzetközi védelmet 
élvező személy azonos bánásmódban 
részesüljön, valamint az EU hatályos 
menekültügyi vívmányaival – különösen a 
harmadik országok állampolgárainak, 
illetve a hontalan személyeknek 
menekültként vagy a más okból 
nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról szóló, 2004. április 
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvvel –, 
valamint az [egy harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló 
[…/…/EU] tanácsi rendelettel való 
összhang megteremtése érdekében 
helyénvaló e rendelet hatályát kiterjeszteni 
a kiegészítő védelmet kérelmező vagy 
élvező személyekre is.

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi nemzetközi védelmet 
kérelmező vagy nemzetközi védelmet 
élvező személy azonos bánásmódban 
részesüljön, valamint az EU menekültügyi 
vívmányaival – különösen a harmadik
országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek nemzetközi védelemre 
jogosultként való elismerésére, az 
egységes menekült- vagy kiegészítő 
védelmet biztosító jogállásra, valamint a 
nyújtott védelem tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló, 2011. december 13-i 
2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel1 – , valamint az [egy harmadik 
ország állampolgára vagy hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló 
[…/…/EU] rendelettel való összhang 
megteremtése érdekében helyénvaló e 
rendelet hatályát kiterjeszteni a kiegészítő 
védelmet kérelmező vagy élvező 
személyekre is.
_______________
1 HL L 337., 2011.12.20., 9.o.

Or. en

Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a módosított elismerési irányelv 
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címéhez igazítsa.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ujjlenyomat-adatok továbbítása a 
számítógépes ujjlenyomatfelismerő-
rendszer általi összehasonlítás céljára 
megfelelő minőségben történjen. Az 
EURODAC-hoz hozzáféréssel rendelkező 
hatóságoknak gondoskodniuk kell a 
megfelelő képzésről és a szükséges 
műszaki felszerelésekről. Az EURODAC-
hoz hozzáféréssel rendelkező 
hatóságoknak a megoldás érdekében 
tájékoztatniuk kell az ügynökséget az 
adatok minőségével kapcsolatban 
tapasztalt egyedi nehézségekről.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és különösen annak az 
adatfeldolgozás titkosságáról és 
biztonságáról szóló 21. és 22. cikke 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek által, e rendelet 

(35) A személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és különösen annak az 
adatfeldolgozás titkosságáról és 
biztonságáról szóló 21. és 22. cikke 
alkalmazandó a személyes adatoknak az 
uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek által, e rendelet 



PE450.875v03-00 10/26 PR\913490HU.doc

HU

alkalmazásában történő feldolgozására.
Ugyanakkor az adatfeldolgozással 
kapcsolatos felelősség és az adatvédelem 
ellenőrzése tekintetében egyes kérdéseket 
egyértelművé kell tenni.

alkalmazásában történő feldolgozására.
Ugyanakkor az adatfeldolgozással 
kapcsolatos felelősség és az adatvédelem 
ellenőrzése tekintetében egyes kérdéseket 
egyértelművé kell tenni, szem előtt tartva, 
hogy az adatvédelem az EURODAC 
sikeres működésének kulcsfontosságú 
tényezője, és hogy az adatok biztonsága, 
magas színvonalú technikai minősége és 
az adatokba történő betekintés 
jogszerűsége alapvető jelentőségű az 
EURODAC zökkenőmentes és megfelelő 
működése, valamint az [egy harmadik 
ország állampolgára, illetve hontalan 
személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 
meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló 
[…/…/EK rendelet hatékony alkalmazása 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Rendszeresen figyelni és értékelni kell 
az EURODAC eredményeit. 

(37) Rendszeresen figyelni és értékelni kell 
az EURODAC eredményeit. Az ügynökség 
éves jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
központi rendszer tevékenységeiről.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „nemzetközi védelmet kérelmező 
személy”: az a harmadik országbeli 
állampolgár vagy hontalan személy, aki a
2004/83/EK tanácsi irányelv 2. cikkének
g) pontja szerinti nemzetközi
védelem iránti kérelmet nyújtott be,
amelynek tárgyában még nem hoztak 
jogerős határozatot;

b) a „nemzetközi védelmet  kérelmező 
személy” az a harmadik ország 
állampolgára vagy hontalan személy, aki a
2011/95/EK irányelv 2. cikkének h) pontja 
szerinti nemzetközi védelem iránti 
kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában 
még nem hoztak jogerős határozatot;

Or. en

Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a módosított elismerési irányelvhez 
igazítsa.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 14. cikk hatálya alá tartozó személy 
tekintetében az a tagállam, amely ezeket az
adatokat a központi rendszerbe továbbítja, 
és az összehasonlítás eredményeit 
megkapja;

iii. a 14. cikk hatálya alá tartozó személy 
tekintetében az a tagállam, amely a 
személyes adatokat a 
központi rendszerbe továbbítja, és az 
összehasonlítás eredményeit megkapja;

Or. en

Indokolás

Terminológiai jellegű kiigazítás.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „találat”: a központi adatbázisban 
nyilvántartott ujjlenyomatadatok és a 
tagállam által valamely személy 
tekintetében továbbított ujjlenyomatadatok 
közötti összehasonlítás útján a központi 
rendszer által megállapított megfelelést 
vagy megfelelése, azon követelmény 
sérelme nélkül, hogy a tagállamoknak a 18. 
cikk. (4) bekezdésének megfelelően 
haladéktalanul ellenőrizniük kell az 
összehasonlítás eredményeit.

e) a „találat” a tagállam által valamely 
személy tekintetében továbbított és a 
számítógépes központi ujjlenyomat-
adatbázisban nyilvántartott 
ujjlenyomatadatok közötti összehasonlítás
során a központi rendszer által 
megállapított megfelelést vagy
megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a 
követelményt, hogy a tagállamoknak a 18. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
haladéktalanul ellenőrizniük kell az 
összehasonlítás eredményeit;

Or. en

Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
alkalmazott megfogalmazáshoz igazítsa.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ujjlenyomat vételi eljárást az érintett 
tagállam nemzeti gyakorlatának 
megfelelően és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményben, valamint az ENSZ 
gyermekjogi egyezményében megállapított 
biztosítékoknak megfelelően határozzák 
meg és alkalmazzák .

(5) Az ujjlenyomat vételi eljárást az érintett 
tagállam nemzeti gyakorlatának 
megfelelően és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményben, , valamint az ENSZ 
gyermekjogi egyezményében megállapított 
biztosítékoknak megfelelően határozzák 
meg és alkalmazzák . E rendelet 
végrehajtásában a tagállamoknak 
mindenekfölött figyelembe kell venniük 
„a gyermek érdekének elsődlegességét”. 
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Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza e rendeletet a nemzetközi védelem megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló irányelvvel, amely 
rögzíti, hogy a rendelet alkalmazása során a tagállamok elsődleges szempontját a gyermekek 
érdekeinek kell jelentenie. Az európai adatvédelmi biztos a 2008–2009. évi tevékenységi 
jelentésében ugyancsak hangsúlyozta a személyek életkorához kapcsolódó jogok figyelembe 
vételének fontosságát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügynökség felelős az EURODAC 
üzemeltetési igazgatásáért. Az ügynökség a 
tagállamokkal együttműködésben 
biztosítja, hogy a központi rendszer 
tekintetében – a költség–haszon elemzésre 
is figyelemmel – a rendelkezésre álló 
mindenkori legjobb technológiát
alkalmazzák.

(1) Az ügynökség felelős az EURODAC 
üzemeltetési igazgatásáért. Az ügynökség a 
tagállamokkal együttműködésben 
biztosítja, hogy a központi rendszer 
tekintetében – a költség–haszon elemzésre 
is figyelemmel – a rendelkezésre álló 
mindenkori legjobb technikákat
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A „technikákra” történő hivatkozás egyaránt fedi az alkalmazott technológiát és azt a módot, 
ahogyan a felszerelést kialakítják, kiépítik, karbantartják és működtetik, amint azt az európai 
adatvédelmi biztos az EURODAC-ról szóló 2009. február 18-i véleményében ugyancsak 
javasolta.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az
központi ügynökség havonta statisztikát 
készít a központi 
rendszer munkájáról , különösen az 

(1) Az
központi ügynökség negyedévente statiszti
kát készít a központi
rendszer munkájáról , különösen az 
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alábbiak feltüntetésével : alábbiak feltüntetésével :

Or. en

Indokolás

A havi statisztika túl gyakori, és csak túlzott terhet róna az ügynökségre, valamint a 
statisztikákat feldolgozó intézményekre, ugyanakkor azt a kockázatot is magában hordozza, 
hogy a fellépésekről nem nyújt valós tájékoztatást.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 18. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban továbbított, megjelölésre és a 
megjelölés eltávolítására irányuló 
kérelmek száma.

f) a 18. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban megjelölt adatkészletek
száma;

Or. en

Indokolás

A 18. cikk értelmében a tagállamok jelölik meg az adatokat, vagy távolítják el a megjelölést. A 
statisztikában a megjelölt adatkészletek számát, nem pedig a megjelölésre irányuló kérelmek 
számát kell feltüntetni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) A 18. cikk (1) bekezdésében említett 
személyekre – akikkel kapcsolatban e cikk 
b) és d) pontja alapján találatot 
regisztráltak – vonatkozó találatok száma.

g) A 18. cikk (1) bekezdésében említett 
személyekre – akikkel kapcsolatban e cikk 
b), c) és d) pontja alapján találatot 
regisztráltak – vonatkozó találatok száma.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden év végén statisztikai adatokat 
állapítanak meg havi statisztikából 
készített gyűjtemény formájában az adott 
évre vonatkozóan , többek között annak 
megjelölésével, hogy hány személyre 
vonatkoznak a b), c) és d) pont alapján 
nyilvántartott találatok. A statisztika az 
adatokat tagállamok szerinti bontásban 
tartalmazza.

(2) Minden év végén statisztikai adatokat 
állapítanak meg negyedéves statisztikából 
készített gyűjtemény formájában az adott 
évre vonatkozóan , többek között annak 
megjelölésével, hogy hány személyre 
vonatkoznak a b), c) és d) pont alapján 
nyilvántartott találatok. A statisztika az 
adatokat tagállamok szerinti bontásban 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ujjlenyomatok összegyűjtése, 
továbbítása és összehasonlítása

Az ujjlenyomatadatok összegyűjtése, 
továbbítása és összehasonlítása

Or. en

Indokolás

Technikai jellegű módosítás (a megfogalmazás összhangba hozatala a 14. és 17. cikkek 
címeivel).
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben 
a kérelmező egészségének biztosítása, vagy
a közegészség védelme érdekében hozott 
intézkedések következtében nem lehet a 
kérelmezőtől ujjlenyomatot venni, a 
tagállamok ezen okok megszűnését 
követően a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 48 órán belül leveszik és 
megküldik az ujjlenyomatokat.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben 
a kérelmező egészségének biztosítása, a 
közegészség védelme érdekében vagy 
technikai okokból hozott intézkedések 
következtében nem lehet a kérelmezőtől 
ujjlenyomatot venni, a tagállamok ezen 
okok megszűnését követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül 
leveszik és megküldik az ujjlenyomatokat.

Or. en

Indokolás

Technikai zavarok bármikor felléphetnek, ezért van szükség a betoldásra.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben 
a személy egészségének biztosítása, vagy a 
közegészség védelme érdekében hozott 
intézkedések következtében nem lehet e 
személytől ujjlenyomatot venni, ezen 
indokok megszűnését követően az érintett 
tagállam a (2) bekezdésben meghatározott 
határidőnek megfelelően leveszi és 
megküldi az ujjlenyomatokat.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben 
a személy egészségének biztosítása, a 
közegészség védelme érdekében vagy 
technikai okokból hozott intézkedések 
következtében nem lehet e személytől 
ujjlenyomatot venni, ezen indokok 
megszűnését követően az érintett tagállam 
a (2) bekezdésben meghatározott 
határidőnek megfelelően leveszi és 
megküldi az ujjlenyomatokat.

Or. en

Indokolás

Technikai zavarok bármikor felléphetnek, ezért van szükség a betoldásra.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol megbízatásának keretein 
belül nyújthat be EURODAC-adatokkal 
történő összehasonlításra irányuló 
kéréseket azokban az esetekben, amikor az 
Europol-határozatban rögzített feladatainak 
ellátása ezt szükségessé teszi, illetve egyedi 
elemzés vagy általános jellegű stratégiai 
elemzés céljából.

(1) Az Europol megbízatásának keretein 
belül nyújthat be EURODAC-adatokkal 
történő összehasonlításra irányuló 
kéréseket azokban az esetekben, amikor az 
Europol-határozatban rögzített feladatainak 
ellátása ezt szükségessé teszi.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveget összhangba hozza a 20. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett feltételekkel.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adott személyre vonatkozó adatokhoz 
való hozzáférés , a rá vonatkozó téves 
adatok helyesbítésére vagy a rá vonatkozó,
jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére 
irányuló kérelem joga, valamint az említett 
jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról 
szóló tájékoztatás joga, ideértve az 
adatkezelő és a 31. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti felügyeleti hatóságok 
elérhetőségét is .

e) az adott személyre vonatkozó adatokhoz 
való hozzáférési jogosultság, a rá 
vonatkozó téves adatok helyesbítésére 
vagy a rá vonatkozó, jogszerűtlenül 
feldolgozott adatok törlésére irányuló 
kérelem joga, valamint az említett jogok 
gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló
tájékoztatáshoz való jog, ideértve az 
adatkezelő és a 31. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti felügyeleti hatóságok 
elérhetőségét is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelműsítése, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyt a 
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„hozzáférési jogosultságról”, nem pedig a „hozzáférésről” kell tájékoztatni. Ugyanilyen 
megfontolás alapján, valamint az európai adatvédelmi biztos véleményében kifejtettekkel 
összhangban helyénvalóbb az „eljárásokról szóló tájékoztatáshoz való jog” kifejezést 
használni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó 
személy kiskorú, a tagállamok a korának 
megfelelő módon tájékoztatják. 

Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó 
személy kiskorú, a tagállamok a korának 
megfelelő módon tájékoztatják. E cikk
végrehajtása során a tagállamok a 
gyermek elsődleges érdekét szem előtt 
tartva kötelesek eljárni.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza e rendeletet a nemzetközi védelem megadására és 
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló irányelvvel, amely 
rögzíti, hogy a rendelet alkalmazása során a tagállamok elsődleges szempontját a gyermekek 
érdekeinek kell jelentenie. Az európai adatvédelmi biztos a 2008-2009. évi tevékenységi 
jelentésében ugyancsak hangsúlyozta a személyek életkorához kapcsolódó jogok figyelembe 
vételének fontosságát.
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INDOKOLÁS

Az EURODAC-ot a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet hozta 
létre1. A Bizottság 2008 decemberében átdolgozási javaslatot fogadott el az EURODAC-
rendelet módosítására2 azzal a céllal, hogy biztosítsa a dublini rendelet alkalmazásának 
hatékonyabb támogatását és az adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelését, valamint hogy 
figyelembe vegye a rendelet 2000-es elfogadása óta bekövetkezett menedékjogi 
fejleményeket és technikai haladást. Továbbá összehangolta az informatikai irányítási keretet 
a SIS II és VIS rendeletekkel, előrebocsátva, hogy az EURODAC működési irányításával 
kapcsolatos feladatokat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek EK-Szerződés IV. címe szerinti operatív irányítását végző 
jövőbeni ügynökség veszi át3.

2009. májusában az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalást fogadott el4 a Bizottság 
javaslatának jóváhagyásáról – bizonyos módosítások függvényében.

A Bizottság 2009 szeptemberében elfogadott egy módosított javaslatot, egyrészt hogy 
figyelembe vegye az Európai Parlament állásfoglalását és a Tanáccsal folytatott tárgyalások 
eredményeit, másrészt hogy bevezesse az EURODAC központi adatbázishoz való hozzáférés 
lehetőségét a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol számára terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából.5 A javaslat 
elsősorban a bűnüldözési célból történő hozzáférés lehetővé tétele érdekében áthidaló 
záradékot, szükséges kísérő rendelkezéseket vezetett be, valamint módosította a 2008. 
decemberi javaslatot. Ezzel egyidejűleg a Bizottság előterjesztette az Eurodac-adatokkal való 
összevetésre irányulóan a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által bűnüldözési 
célból benyújtott kérelmekről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot6, amely pontosan 

                                               
1 HL L 62., 2002.3.5., 1. o.
2 Az [egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/] EK rendelet hatékony alkalmazása 
érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, COM (2008) 825 végleges.

3 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek EK-
Szerződés IV. címe szerinti operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot [COM(2009) 293 végleges] 2009. június 24-én 
fogadták el. 2010. március 19-én módosított javaslat került elfogadásra: Módosított javaslat: az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról, COM (2010) 
93.

4 Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac létrehozásáról” (átdolgozás), P6_TA (2009) 
0378.

5 Egy ilyen javaslatra való felhívást tartalmaztak a 2007. június 12-13-i, a tagállamok rendőri és 
bűnüldöző hatóságainak, valamint az Europolnak az Eurodac-hoz való hozzáféréséről szóló tanácsi 
következtetések.

6 COM(2009)0344.
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meghatározta a hozzáférés módozatait is1.
Az Európai Parlament nem adott ki jogalkotási állásfoglalást a 2009. szeptemberi 
javaslatokkal kapcsolatban. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a tanácsi határozatra irányuló javaslat okafogyottá 
vált. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló bizottsági közlemény2 kimondta, hogy az 
ilyen javaslatokat hivatalosan vissza kell vonni, és helyette az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) által bevezetett új keretekre figyelemmel új javaslatot kell 
előterjeszteni.

A Bizottság 2010. október 11-én előterjesztett javaslata nem tartalmazza a 2009. szeptemberi 
javaslatban szereplő, a bűnüldözési célból történő hozzáféréssel kapcsolatos opciót, azonban 
két további elemet vesz fel:
- a 18. cikk (4) bekezdésében az automatikus találatok ujjlenyomat szakértő általi 
ellenőrzésének kötelezettsége világosabb megfogalmazásra kerül;
- a 24. cikk (1) bekezdésébe új rendelkezések kerülnek beillesztésre annak érdekében, hogy a 
dublini rendelet szerinti bizottság jogosítványt kapjon az EURODAC-kal kapcsolatos 
információk szerepeltetésre a 4. cikk (3) bekezdése alapján elkészítendő tájékoztatóban.
2011. február 3-án az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság orientációs 
szavazással döntött a bizottsági javaslatról. 

Ez a javaslat visszavonja a 2010-es javaslatot, és ahelyett egy új javaslatot terjeszt elő 
egyrészt azért, hogy jobban figyelembe vegye az Európai Parlament állásfoglalását és a 
Tanácsban folytatott tárgyalások eredményeit, másrészt lehetőséget teremtsen arra, hogy a 
tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol hozzáférjenek az EURODAC központi 
adatbázisához terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és kivizsgálása céljából. A közös európai menekültügyi rendszerről szóló jogalkotási 
csomagról folytatott tárgyalásokon elérni kívánt kiegyensúlyozott megegyezés részeként a 
bűnüldözési célú EURODAC-hozzáférést is bele kellett foglalni a javaslatba, hogy a 
jogalkotási csomag 2012 végére teljessé válhasson.  

A harmadik országokbeli szervezett bűnözési hálózatok arra próbálják felhasználni a 
menekültügyi rendszert, hogy bűncselekmények elkövetése céljából a hálózathoz tartozó 
bűnözőket juttassanak az uniós tagállamok területére. Amint ezek a bűnözök egy tagállam 
területére jutottak, a bűnszervezet tagjai hamis papírokkal menedékért folyamodnak, hogy 
jogszerűen és tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal tartózkodhassanak az Unió területén. Az Europol 
által nyújtott tájékoztatás szerint hamis származási ország megadásával az embercsempészek 
is megpróbálnak visszaélni a menekültügyi rendszerrel. Ezen aggályok tükrében az előadó 
üdvözli, hogy a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a 
terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények elleni fellépés érdekében – „találat/nincs 
találat” alapon – kérhetik ujjlenyomatadatoknak az EURODAC adatbázisában tárolt 
ujjlenyomatadatokkal történő összehasonlítását. Az előadó úgy véli, hogy az EURODAC 
megnyitása a bűnüldöző hatóságok előtt jelentős előrelépés az előző javaslathoz képest, és 
hogy ennek nyomán – a szükséges biztosítékok érvényesülése mellett – megelőzhetőek 

                                               
1 COM(2010) 555, .2–3. o.
2 COM(2009) 665 végleges/2
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lesznek a fent leírt helyzetek 

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát. Az előadó számos módosítást javasol, amelyek 
két kategóriába csoportosíthatók: technikai módosítások (például a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseivel való összhang megteremtését célzó módosítások, hivatkozások az elismerési 
irányelv átdolgozására irányuló javaslatra, belső hivatkozások), illetve olyan módosítások, 
amelyek rendeltetése a szöveg világosabbá tétele (például a „technológia” kifejezés helyett a 
„technikák” kifejezés alkalmazása a 4. cikkben, betoldások a statisztikáról szóló szakaszban 
és egyértelműsítés az adatokhoz való hozzáférés vonatkozásában). A többi módosítás az 
európai adatvédelmi biztos vonatkozó megjegyzéseinek beépítésére irányul.
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MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar 
Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke 
ASP 11G306
Brussels

Tárgy: Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a 
tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] rendelet hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló 
„EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az 
Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások 
kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat 
(átdolgozás)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Tisztelt Elnök úr!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének 
értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint megvizsgálta a fent 
említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól: 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 
keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 
tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 
módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról 
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haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti 
szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A jogi szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló 
javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait 
tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a 
javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a 
korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes 
szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás 
nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen, miután 2012. szeptember 17-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság 17 
támogató szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül1 úgy határozott, hogy azt 
javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve 
és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

                                               
1 Jelen lévő tagok: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian 
Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio 
Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; 
Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2012. július 18.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
BIZOTTSÁG

Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok 
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] 
szóló […/…/] EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 
összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző 
hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú 
összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat
COM(2012)0254, 2012.5.30. – 2008/0242 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
2012. június 14-én és 20-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között –
a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával1 a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az 
ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, 
2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet és a Dublini Egyezmény hatékony 
alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” 
létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló, 2002. február 28-i 407/2002/EK tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó 
munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a szóban forgó szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.
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1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, 
hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről 
a megállapodás 6. cikke a) pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) Az átdolgozásra irányuló javaslat következő részeit kellett volna az érdemi változások 
jelölésére általában használt szürke háttérrel kiemelni:
– a jogi aktus címében a záró szövegrészt: „a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol 
által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 
1077/2011/EU rendelet módosításáról”;
– a 8. cikk (1) bekezdésének bevezető részében, a 24. cikk (1), (5) és (6) bekezdésében és a 
26. cikkben a „központi rendszer” szavak „ügynökség” szóval való felváltását;
– a 9. cikk (3) bekezdésében a „10. cikk b) pontjában foglaltakkal összhangban továbbított 
adatok kivételével” szavakat;
– 9. cikk (5) bekezdésében az „5. cikk (1) bekezdése” felváltását a „8. cikk a)–g) pontja”
szavakkal;
– a 17. cikk (4) bekezdésében az „és 6” szavak törlését;
– a 24. cikk (2) bekezdésében a „14. cikk (2) bekezdése és a 17. cikk (2) bekezdése” szavakat;
– az 27. cikk (3) bekezdésében a „12. cikk (4) bekezdésének a) pontja” hivatkozás törlését.
3) A 2725/2000/EK rendelet (13), (14), (20) és (23) preambulumbekezdése jelenlegi 
szövegezésének az átdolgozásra irányuló javaslat szövegében is szerepelnie kellett volna. E 
szövegrészeket a meglévő szövegek javasolt törlése révén tett érdemi változások jelölésére 
általában alkalmazott kettős áthúzással és szürke háttérrel kellett volna kiemelni.
4) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában a „6. cikk” hivatkozás pontatlannak 
tűnik, ezért azt fel kell váltani a helyes hivatkozással.
5) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában a „11. cikk” hivatkozást a „14. cikk”
hivatkozásra kell módosítani.
6) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában a „14. cikk” hivatkozást a „17. cikk”
hivatkozásra kell módosítani.
7) A 2. cikk e) pontjában a „18. cikk (4) bekezdésének” hivatkozást a „25. cikk (4) 
bekezdésének” hivatkozásra kell módosítani.

8) A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában az „a menedékjogot kérelmező személyekkel, 
valamint a” szavakat – amelyek a 2725/2000/EK rendelet 3. cikk (3) bekezdése első 
albekezdése a) pontjának jelenlegi megfogalmazásában olvasható „8. cikk (1) bekezdésében 
és a 11. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel” szövegrész előtt szerepelnek – a 
javaslatba is fel kellett volna venni, és azokat kettős áthúzással kellett volna jelölni.

9) A 9. cikk (3) bekezdésében a „központi egység” szavakat – amelyek a 2725/2000/EK 
rendelet 4. cikke (3) bekezdésének jelenlegi szövegezésében az „ujjlenyomatadatokat a” és 
az „összehasonlítja” szavak között jelennek meg – a javaslatba is fel kellett volna venni, és 
azokat kettős áthúzással kellett volna jelölni.



PE450.875v03-00 26/26 PR\913490HU.doc

HU

10) A 16. cikk (2) bekezdésében a „28. cikk (3) bekezdése” hivatkozást „27. cikk (3) 
bekezdése” hivatkozásra kell módosítani.

11) A 29. cikk (13) bekezdésében a „(13) bekezdés” hivatkozást a „(11) bekezdés”
hivatkozásra kell módosítani.

12) A 2725/2000/EK rendelet 20. cikkének jelenlegi szövegének szerepelnie kellett volna a 
javaslatban, és kettős áthúzással kellett volna jelölni.

13) A 407/2002/EK rendelet 1. cikkének bevezető részét, valamint a) és b) pontjait fel kellett 
volna venni az átdolgozásra irányuló javaslatba, és kettős áthúzással kellett volna jelölni. 
Ugyanezen cikk c) pontját kettős áthúzással és szürke kiemeléssel szintén fel kellett volna 
venni a javaslatba.

14) A 407/2002/EK rendelet 5. cikke jelenlegi szövegének szerepelnie kellett volna az 
átdolgozásra irányuló javaslatban, és azt kettős áthúzással kellett volna jelölni.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 
módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport 
megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli 
egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


