
P7_TA(2014)0344 

A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I 

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása 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 

módosításáról szóló 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 Bizottság Európai Parlamenthez és 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 2014. február 25-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0241/2014), 

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 HL C 94., 2014.3.31., 1. o. 



P7_TC1-COD(2013)0410 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került 

elfogadásra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, 

valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása 

érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi 

rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

elfogadására tekintettel 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. és 325. 

cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel a Számvevőszék véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

                                                 
1  HL C 94., 2014.3.31., 1. o. 
2  Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásponjta. 



mivel: 

(1) Annak érdekében, hogy az 515/97/EK tanácsi rendelet1 az unió vámterületével 

kapcsolatos valamennyi lehetséges árumozgásra kiterjedjen, helyénvaló pontosítani a 

vámjogszabály fogalommeghatározását az áruk be- és kilépésének fogalma 

tekintetében. 

(2) A szabálytalanságok leküzdésére szolgáló közigazgatási és büntetőeljárások további 

erősítése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a kölcsönös segítségnyújtás útján 

beszerzett bizonyítékok elfogadhatónak tekinthetők legyenek a megkereső hatóság 

tagállamának közigazgatási és igazságügyi hatóságai előtti eljárásokban. 

(3) A vámügyi kockázatkezelésről és az ellátási lánc biztonságáról szóló, 2013. január 8-i  

bizottsági közlemény 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 2913/92/EGK tanácsi rendelet2 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 Unió és a 

tagállamok azon képességét, hogy a nagyobb kockázatot jelentő szállítmányokra 

összpontosítsák az ellenőrzéseket, miközben megkönnyítik a törvényes kereskedelem 

bonyolítását. 

                                                 
1  A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási 

hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági 

jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság 

együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.). 
2  A Tanács 2913/92/EGK (1992. október 12) rendelete a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.). 



(4) Az egyértelműség, a következetesség, az eredményesség, a koherencia és az 

átláthatóság érdekében konkrétabban meg kell határozni, hogy mely hatóságok 

férhetnek hozzá az 515/97/EK rendelet alapján létrehozott nyilvántartásokhoz; ebből a 

célból az illetékes hatóságokra való egységes hivatkozást hoznak létre. [Mód. 1] 

(5) A konténermozgásokkal kapcsolatos adatok lehetővé teszik az Unió vámterületére 

érkező és azt elhagyó árukkal kapcsolatos csalásokkal és kockázatokkal kapcsolatos 

kockázati tendenciák megállapítását. Ezek az adatok az olyan műveletek 

megelőzésére, kivizsgálására és üldözésére irányulnak, amelyek a vámjogszabályok 

megsértésének minősülnek vagy annak látszanak, továbbá segítséget nyújtanak az 

illetékes hatóságoknak a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 25. pontjában 

meghatározott vámügyi kockázatok kezeléséhez. A lehető legteljesebb adatkészlet 

összegyűjtése és felhasználása érdekében, elkerülve ugyanakkor a szállítmányozási 

ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat érő esetleges kedvezőtlen 

hatásokat, a nemzetközi logisztikai láncban tevékenykedő magán- és 

közszolgáltatóknak be kell nyújtaniuk a Bizottság számára a konténermozgásokkal 

kapcsolatos adatokat, amennyiben a felszerelés nyomon követésére szolgáló 

rendszerük útján összegyűjtik ezeket az adatokat vagy hozzáférnek a szóban forgó 

adatokhoz. 



(5a)  Az 515/97/EK rendelet módosításáról szóló 2013. november 25-i hatásvizsgálat 

összefoglalójában a probléma nagyságrendjével összefüggésben feltüntetett adatok 

azt mutatják, hogy pusztán a hamis származási nyilatkozatokból eredő csalások akár 

évi 100 millió EUR értékben okozhatnak kárt a 27 tagú Unió számára. 2011-ben a 

tagállamok 1 905 észlelt csalási esetet és más szabálytalanságot jelentettek a hamis 

árumegnevezések körében, amelyek 107,7 millió EUR értékű kárt okoztak. Ez 

ugyanakkor csak a tagállamok és a Bizottság által kimutatott kár. A probléma valós 

nagyságrendje sokkal nagyobb, hiszen nem áll rendelkezésre információ a 

potenciális csalási ügyekről, amelyek számát körülbelül 30 000-re becsülik. [Mód. 2] 

(5b)  A magas szintű fogyasztóvédelem érdekében az Unió feladata, hogy felvegye a 

küzdelmet vámcsalásokkal szemben, és ezáltal hozzájáruljon a belső piac azon 

céljához, hogy valós származási tanúsítványokkal rendelkező, biztonságos 

termékekkel rendelkezzen. [Mód. 3] 



(6) A vámcsalások növekvő nagyságrendjére tekintettel elengedhetetlen a felderítés és a 

megelőzés fokozása nemzeti és 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 létre kell hozni egy, az áruk import, export és tranzit – így importjára, 

exportjára és tranzitjára – többek között az áruk tagállamokon belüli átszállításának 

átszállítására és közvetlen exportjának – adatait exportjára – vonatkozó adatokat 

tartalmazó nyilvántartást. Ebből a célból a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, a 

rendszeres másolat készítését a Bizottság által üzemeltetett rendszerekből származó, 

áruk importjára, exportjára és tranzitjára vonatkozó adatokról, valamint a lehető 

leghamarabb be kell nyújtaniuk a Bizottság számára az áruk egy adott tagállamon 

belüli átszállítására és a közvetlen exportra vonatkozó adatokat. A Bizottságnak a 

nyilvántartás eredményeiről évente jelentést kell előterjesztenie az Európai 

Parlament és a Tanács számára. A Bizottságnak …-ig* értékeléseket kell végeznie 

annak felmérése érdekében, hogy ki lehet-e terjeszteni a nyilvántartásban szereplő 

adatok körét az áruk szárazföldi és légi importjára és tranzitjára vonatkozó adatok 

felvételével, illetve hogy ki kell-e bővíteni a nyilvántartásban szereplő adatok körét 

az exportra vonatkozó adatokkal. [Mód. 4] 

                                                 
*  E rendelet hatálybalépése után két évvel. 



(7) Az 515/97/EK rendelet  18b. cikke végrehajtása érdekében a Bizottság több olyan 

technikai rendszert hozott létre, amelyek lehetővé teszik, hogy technikai segítséget és 

képzést nyújtson, illetve kommunikációs tevékenységet és egyéb operatív 

tevékenységet végezzen a tagállamok számára. A rendeletben kifejezetten hivatkozni 

kell a szóban forgó technikai rendszerekre, és ki kell terjeszteni azokra az adatvédelmi 

követelményeket. 

(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 Ezenfelül a 

közigazgatási szervek birtokában lévő vámügyi iratokra vonatkozó három 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 érintett gazdasági 

szereplőket ennek során tájékoztatni kell arról, hogy milyen típusú eljárásról van 

szó. Az említett gazdasági szereplőket kötelezni kell arra, hogy Bizottságoz az igényelt 

okmányokat a tagállamok Bizottság általi értesítését követően időben eljuttassák a 

Bizottsághoz. [Mód. 5] 



(9) A bevitt adatok bizalmas kezelésének és a nagyobb fokú biztonságnak a biztosítása 

érdekében rendelkezni kell arról, hogy a bevitt adatokhoz kizárólag egyes konkrét 

felhasználók férhetnek hozzá, és csak meghatározott célokból. [Mód. 6] 

(10) A naprakész információk, az átláthatóság, valamint az érintetteknek – a 45/2001/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletbe1  és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi  

irányelvbe2 foglalt – tájékoztatáshoz való joga érdekében lehetővé kell tenni, hogy 

frissítéseket tegyenek közzé az interneten a tagállamok által kijelölt azon illetékes 

hatóságok jegyzékei és a Bizottság azon szervezeti egységei tekintetében, amelyek 

hozzáférnek a váminformációs rendszerhez (VIR). 

(11) A 45/2001/EK rendelet az Unió intézményei, szervei, hivatali és ügynökségei általi 

személyesadat-feldolgozásra vonatkozik. 

(12) Az adatvédelmi felügyelet következetességének javítása érdekében az európai 

adatvédelmi biztosnak szorosan együtt kell működnie a 2009/917/IB tanácsi határozat3 

alapján létrehozott közös ellenőrző hatósággal a VIR ellenőrzéseinek koordinálása 

céljából. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a 

személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása 

tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

8., 2001.1.12., 1. o.).  
2  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).  
3  A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs technológia 

vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20. o.).  



(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 adatmegőrzésre vonatkozó eljárást oly módon, 

hogy az adatok éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség eltörlése, és 10 éves 

maximális adatmegőrzési idő előírása révén, amely megfelel az e rendelet alapján 

létrehozott nyilvántartások esetében előírt időszakoknak. Ez azonban a 2913/92/EGK 

rendelet 221. cikkének (3) bekezdésében rögzített elévülési időre nem alkalmazandó. 

Azért van szükség erre az adatmegőrzési időre, mert a szabálytalanságok feldolgozása 

hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban forgó adatok szükségesek a közös vámügyi 

műveletek és vizsgálatok lefolytatásához. Ezen felül 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. [Mód. 7] 



(14) A csalások elemzésével kapcsolatos lehetőségek további bővítése és a vizsgálatok 

lefolytatásának elősegítése érdekében a vámügyirat-azonosítási adatbázisban (a 

továbbiakban: FIDE) tárolt, folyamatban lévő vizsgálatok ügyirataival kapcsolatos 

adatokat az utolsó megállapítás megtétele után egy évvel névteleníteni kell, és olyan 

formában kell azokat megőrizni, amelyben már nincs lehetőség az érintettek 

azonosítására. 

(15) Mivel a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 25. és 26. pontjában, valamint 13. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott vámügyi kockázatkezelés javításának 

célkitűzéseit a tagállamok egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió 

szintjén azonban az intézkedés mértéke és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés 5. 

cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 



(16) Azok a nemzetközi logisztikai láncban tevékenykedő magán- és közszolgáltatók, akik 

e rendelet hatálybalépésekor a konténermozgások adatainak átadásával kapcsolatos, 

magánjogi szerződésekbe foglalt kötelezettségek hatálya alá tartoznak, elhalaszthatják 

a 18c. cikk alkalmazását annak érdekében, hogy újratárgyalják a szerződéseiket, és 

gondoskodjanak arról, hogy a jövőbeni szerződések megfeleljenek a Bizottság részére 

történő adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

(17) Az 515/97/EK rendelet az egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 

hatásköröket ruház a Bizottságra, így a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 

következtében az említett rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket 

összhangba kell hozni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. 

és 291. cikkével. 

(18) Az 515/97/EK rendelet egyes nem alapvető jelentőségű elemeinek kiegészítése 

érdekében, és különösen a konténer-állapotüzenetek strukturált nyilvántartásának 

létrehozása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon események tekintetében, 

amelyekkel kapcsolatosan be kell jelenteni a konténer-állapotüzeneteket, a konténer-

állapotüzenetekben bejelentendő minimális adatelemek tekintetében, valamint a 

bejelentés gyakorisága tekintetében. 



(19) Az 515/97/EK rendelet egyes nem alapvető jelentőségű elemeinek kiegészítése 

érdekében, és különösen a VIR-be beviendő adatok meghatározása céljából a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el a mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon 

műveletek meghatározása tekintetében, amelyekkel kapcsolatban adatokat fel kell 

venni a VIR központi adatbázisába. 

(20) Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács 

számára egyidejűleg, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról. 



(21) Az 515/97/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosításához a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a konténer-állapotüzenetek 

adatformátuma és továbbítási módja tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni. 

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a végrehajtási jogi aktusok 

elfogadásához. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.). 



(22) Annak érdekében, hogy egységes feltételeket biztosíthasson az 515/97/EK rendelet 

végrehajtásához, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 24. cikk a)–h) 

pontjában említett kategóriák szerint a VIR-be felveendő konkrét adatelemek 

tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni. A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a végrehajtási jogi aktusok 

elfogadásához. A VIR-be beviendő konkrét adatelemek a 696/98/EK bizottsági 

rendelet1 mellékletében felsorolt elemekre épülnek. 

(23) Az európai adatvédelmi biztossal konzultációt folytattak, aki 2014. március 11-én 

véleményt nyilvánított, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
1  A Bizottság 696/98/EK rendelete (1998. március 27.) a tagállamok közigazgatási 

hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági 

szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság 

együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 96., 

1998.3.28., 22. o.).  



1. cikk 

Az 515/97/EK rendelet a következőképpen módosul: 

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

a) Az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„–  „Vámjogszabályok”: azon uniós rendelkezések és kapcsolódó 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok, amelyek az áruk 

belépését, kilépését, behozatalát, kivitelét, továbbítását és jelenlétét 

szabályozzák a tagállamok és harmadik országok közötti, illetve a 

tagállamok közötti kereskedelemben olyan áruk esetében, amelyek nem 

rendelkeznek uniós vámjogi helyzettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 28. cikkének (2) bekezdése szerint, vagy olyan 

áruk esetében, amelyeknél további ellenőrzés vagy vizsgálat szükséges az 

uniós helyzet elnyeréséhez,” 



b) A bekezdés a következő francia bekezdéssel egészül ki: 

„–  „a nemzetközi logisztikai láncban tevékenykedő szolgáltatók magán- 

vagy közszolgáltatók”: a tulajdonosok, a szállítók, a címzettek, a 

szállítmányozók, a fuvarozók, a termelők és a nemzetközi logisztikai 

láncban közreműködő más érintett személyek és közvetítők.” [Mód. 8] 

2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„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 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.” [Mód. 9] 



2a.  A rendelet a következő cikkel egészül ki: 

„16a. cikk 

Az egyik tagállam tisztviselői által beszerzett, és a 13-15. cikkben meghatározott 

segítségnyújtás során egy másik tagállamnak átadott dokumentumok, azok 

hitelesített másolatai, tanúsítványok, a közigazgatási hatóságoktól származó 

valamennyi eszköz, illetve határozat, jelentés és egyéb adat elfogadható 

bizonyítéknak minősülhet az ezen információkhoz hozzájutó tagállam 

közigazgatási és bírósági eljárásaiban, ahhoz hasonlóan, mintha az eljárás helye 

szerinti tagállamban szerezték volna be azokat.” [Mód. 10] 

2b.  A 18. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő francia bekezdéssel 

egészül ki: 

„–  a vámjogszabályoknak a Bizottság által meghatározott küszöböt meghaladó 

mértékű megsértése esetén.” [Mód. 11] 



2c.  A 18. cikk (1) bekezdése első albekezdésének utolsó mondata helyébe a következő 

szöveg lép: 

„haladéktalanul – de legkésőbb három héten belül –, saját kezdeményezésre vagy a 

Bizottság indokolt megkeresésére válaszolva, közlik a Bizottsággal az összes 

releváns információt, adott esetben okmányok vagy azok másolatai vagy kivonatai 

átadásával, a tények megállapítása céljából, hogy a Bizottság összehangolhassa a 

tagállamok által teendő lépéseket.” [Mód. 12] 

2d.  A 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 – 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.” [Mód. 13] 



3. A 18a. cikk a következőképpen módosul: 

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(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 közvetlenül hozzáférhetnek. 

Biztosítaniuk kell, hogy a tagállami szolgáltatók érdekeivel kapcsolatos, 

nyilvántartásban szereplő információk csak e rendelet céljaira 

kerüljenek felhasználásra.” [Mód. 14] 



b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2)  E nyilvántartás kezelése keretében a Bizottság jogosult: 

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; [Mód. 15] 



b)  a nyilvántartásban hozzáférhető vagy abból kivont adatok 

összehasonlítására, szembeállítására, indexálására, más 

adatforrásokból történő bővítésére és elemzésére a  45/2001/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően; 

c)  az e nyilvántartásban található adatoknak a 29. cikkben említett 

hatóságok részére elektronikus adatfeldolgozási technikák 

használatával történő rendelkezésre bocsátására. 

______________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. 

december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és 

szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 

2001.1.12., 1. o.).” 

c) A cikk a következő (5) és (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. [Mód. 16] 



(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 – köztük a Vámigazgatások Világszervezete, 

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezet és a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség –, illetve az Europol 

számára, amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelméhez, valamint a vámjogszabályok helyes alkalmazásához, 

továbbá amelyekkel a Bizottság erre vonatkozó megállapodást vagy 

egyetértési megállapodást kötött. [Mód. 17] 

Az adatok e bekezdés alapján kizárólag e rendelet általános céljai 

érdekében továbbíthatók, ideértve az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét 

és/vagy a 2913/92/EGK tanácsi rendelet* 4. cikkének 25. és 26. 

pontjában, valamint 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

kockázatkezelést is. [Mód. 18] 



Az e bekezdés alapján végzett esetleges adattovábbítás alapjául szolgáló 

megállapodásnak vagy egyetértési megállapodásnak tartalmaznia 

adattovábbításnak tiszteletben kell többek között az olyan tartania az 

adatvédelmi elveket, mint az érintettek lehetősége lehetőségét betekintési 

és helyesbítési joguk, valamint a közigazgatási és bírósági jogorvoslathoz 

való joguk gyakorlására, továbbá az adatvédelmi biztosítékoknak való 

megfelelésre irányuló független felügyeleti mechanizmust. [Mód. 19] 

A nemzetközi logisztikai láncban tevékenykedő magán- vagy 

közszolgáltatóktól kapott adatok kizárólag addig őrizhetők meg, amíg az 

a benyújtásuk céljának megvalósításához szükséges, és nem tárolhatók 

tíz évnél tovább. Ha öt évnél tovább tárolnak személyes adatokat, arról 

megfelelően tájékoztatni kell az európai adatvédelmi biztost. 



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. 

[Mód. 20] 

A Bizottság konzultál az üzleti élet képviselőivel az e bekezdésben 

említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozásáról.[Mód. 21] 

__________________________ 

*  A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).”  

4. A 18b. cikk a következőképpen módosul: 

a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2)  A Bizottság szaktudást, technikai vagy logisztikai segítségnyújtást, 

képzési vagy kommunikációs tevékenységet, illetve más operatív 

támogatást bocsáthat biztosít a tagállamok rendelkezésére számára e 

rendelet célkitűzéseinek elérése, valamint az EUMSZ 87. cikkében 

említett vámügyi együttműködés végrehajtása keretében felmerülő 

feladataik teljesítése érdekében. Ebből a célból a Bizottság létrehozza a 

megfelelő technikai rendszereket.” [Mód. 22] 



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

„(3)  Az európai adatvédelmi biztos felügyeli az e cikk alapján létrehozott 

valamennyi technikai rendszernek a 45/2001/EK rendelettel való 

összhangját.” [Mód. 23] 

5. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: 

„18c. cikk 

(1)  A 18a. cikk (1) bekezdésében említett, a nemzetközi logisztikai láncban 

tevékenykedő azon magán- vagy közszolgáltatók Azok a tengeri fuvarozók, 

amelyek tárolják a konténerek mozgására és állapotára vonatkozó adatokat 

vagy hozzáférnek ilyen adatokhoz, bejelentik a Bizottságnak a konténer-

állapotüzeneteket. [Mód. 24] 

(2)  Az előírt konténer-állapotüzeneteket az alábbi helyzetek valamelyikében olyan 

konténerek esetében kell bejelenteni, : amelyeket valamely harmadik 

országból hajóval kívánnak behozni az Unió vámterületére. 



a) olyan konténerek, amelyeket valamely harmadik országból hajóval 

kívánnak behozni az Unió vámterületére;[Mód. 25] 

b) olyan konténerek, amelyek hajóval szállítanak az Unió vámterületéről 

egy harmadik országba. [Mód. 26] 

(3)  Az előírt konténer-állapotüzenetek jelentik a 18f. cikkben említett 

eseményeket, amennyiben azok ismertek a nemzetközi logisztikai láncban 

tevékenykedő magán- vagy közszolgáltató számára, és amelyek 

vonatkozásában az adatokat az elektronikus konténer-nyomonkövetési 

berendezésben létrehozták vagy összegyűjtötték. [Mód. 27] 

(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. [Mód. 28] 



18d. cikk 

(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. 

(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 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. 



18e. cikk 

(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. 

(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. 

18f. cikk 

(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. 



(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a konténer-

állapotüzenetekben szereplő adatok formátumával, valamint a konténer-

állapotüzenetek továbbításának módjával, továbbá a célállomástól való eltérés 

okán az Unióba behozott konténerekre vonatkozó esetleges kötelezettségekkel 

kapcsolatos rendelkezéseket. A végrehajtási jogi aktusokat a 43a. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell meghozni. 

[Mód. 29] 

(2a)  A Bizottság a 18a. cikk (1) bekezdése alapján végrehajtási jogi aktus útján 

meghatározza, hogy miként szerezhető meg a szolgáltatók hozzájárulása a 

benyújtott konténer-állapotüzenetek más szervezetek vagy szervek részére 

történő továbbítása előtt.  [Mód. 30] 

(2b)  A Bizottságnak szoros egyeztetéseket kell folytatnia a konténeres 

vonalhajózási ágazat üzleti képviselőivel az e cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok 

előkészítéséről. E képviselőket felkérhetik az említett aktusokat kidolgozni 

hivatott bizottsági üléseken és szakértői csoportokban való részvételre. 

[Mód. 31] 



18g. cikk 

(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 2913/92/EGK rendelet alapján. A tagállamok a lehető leghamarabb közlik a 

Bizottsággal az áruk adott tagállamon belüli átszállításával és a közvetlen 

kivitellel kapcsolatos adatokat. A természetes és jogi személyekre vonatkozóan 

szolgáltatott információk csak e rendelet céljaira használhatók fel. [Mód. 32] 

(2)  A nyilvántartást úgy kell felhasználni, hogy segítséget nyújtson az olyan 

műveletek megelőzéséhez, kivizsgálásához és üldözéséhez, amelyek a 

vámjogszabályok megsértésének minősülnek vagy annak látszanak, továbbá 

kockázatkezelés céljából, ideértve a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 25. és 

26. pontjában, valamint 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak 

szerinti kockázatalapú vámellenőrzéseket. 



(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. 

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 – közöttük a Vámigazgatások 

Világszervezete, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, a Nemzetközi Polgári 

Repülési Szervezet és a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség –, illetve 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. [Mód. 33] 



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, továbbá az adatvédelmi biztosítékoknak való megfelelésre 

irányuló független felügyeleti mechanizmust. 

(3a)  A Bizottság az 51a. cikknek megfelelően évente jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az említett nyilvántartás eredményeiről. 

[Mód. 34] 

(4)  A 45/2001/EK rendelet alkalmazandó a Bizottság által, az e nyilvántartásban 

szereplő adatok körében végzett személyesadat-feldolgozásra. [Mód. 35] 



A Bizottságot a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja 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. 

[Mód. 36] 

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. 

(5)  Az import, export és tranzit nyilvántartás nem tartalmazhat a 45/2001/EK 

rendelet 10. cikkének (5) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat. 

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. [Mód. 37] 



18h. cikk 

(1)  A Bizottság valamely tagállamnak küldött, az e cikk (1a) bekezdése szerinti 

megkeresését követően, és a 2913/92/EGK rendelet 14. cikkével összhangban 

az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerinti 

vámjogszabályok végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok tekintetében 

valamely tagállam kifejezett engedélyével vagy az e rendelet 18h. cikke (1b) 

bekezdésében meghatározott hallgatólagos jóváhagyással közvetlenül a 

gazdasági szereplőktől szerezheti be az azon import és export vámárú-

nyilatkozatokat tranzit vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokat, amelyekre 

vonatkozóan a gazdasági szereplők kísérő okmányokat készítettek vagy 

gyűjtöttek. A Bizottság – a megkereséssel egy időben – értesíti mindazon 

tagállamokat, amelyek valószínűleg érintettek lesznek egy, a megkereséshez 

kapcsolódó 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 és a kísérő okmányok másolatait a válasz 

kézhezvételétől számított egy héten belül a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti tagállam rendelkezésére bocsátja. [Mód. 38] 



(1a)  Az import és tranzit vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokra vonatkozóan 

a Bizottság részéről a tagállamnak küldött megkeresést követően a 

tagállamnak a 2913/92/EGK rendelet 14. cikkével összhangban három 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 kéthetes időszak kérelmezése a megkeresés 

teljesítéséhez; vagy 

–  a megkeresés elutasítása és a Bizottság értesítése arról, hogy a 

megkeresésnek nem lehetett kellő gondossággal eleget tenni, például 

azért, mert a gazdasági szereplő nem bocsátotta rendelkezésre a kért 

információkat, vagy valamely tagállami igazságügyi hatóság e rendelet 

3. cikkével összhangban elutasító határozatot hozott. [Mód. 39] 



(1b)  Ha a tagállam: 

–  nem reagál a kért okmányok megküldésével; 

–  nem értesíti a Bizottságot arról, hogy kérte a gazdasági szereplőtől az 

okmányok megküldését; 

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

vagy 

–  nem utasítja el a megkeresést 

az első háromhetes időszakban, azt hallgatólagos jóváhagyásnak kell 

tekinteni ahhoz, hogy a Bizottság közvetlenül a gazdasági szereplőtől kérje az 

import vagy tranzit vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokat. [Mód. 40] 

(2)  A gazdasági szereplők – a vonatkozó okmányok kötelező megőrzésére 

vonatkozó határidőn belül – kérésre három héten belül közlik a Bizottsággal 

az (1) bekezdésben említett információkat. [Mód. 41] 

____________________ 

* A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 

rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).” 



5a.  A 21. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(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, valamint a 

közigazgatási vizsgálatok során – többek között a Bizottság szervezeti 

egységei által – megszerzett információkat e rendelet 45. cikke szerint kell 

kezelni.” [Mód. 42] 

6. A 23. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mezőgazdasági 

jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon tevékenységek 

meghatározására, amelyek esetében információkat kell felvenni a VIR-be.” 



7. A 25. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el a 24. cikk 

a)–h) pontjában említett egyes kategóriák szerint a VIR-be felveendő adatok 

tekintetében, amennyiben erre szükség van a rendszer céljának eléréshez. A 24. 

cikk e) pontjában említett kategóriában nem tüntethetők fel személyes adatok. 

A végrehajtási jogi aktusokat a 43a. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.” 

8. A 29. cikk a következőképpen módosul: 

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A VIR-be felvett adatokhoz kizárólag csak 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. [Mód. 43] 



Az adatokat közlő VIR-partner jogosult meghatározni, hogy a fent említett 

nemzeti hatóságok közül melyek férhetnek hozzá a VIR-be általa felvett 

adatokhoz.” 

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Minden tagállam megküldi a Bizottságnak az általa a VIR-adatokhoz 

való hozzáférésre kijelölt illetékes nemzeti hatóságok jegyzékét, minden 

hatóság esetében meghatározva, hogy milyen adatokhoz férhet hozzá és 

milyen célból. 

A Bizottság erről megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot. Emellett 

ellenőrzi a kijelölt nemzeti hatóságok jegyzékét az esetleges aránytalan 

kijelölések tekintetében, továbbá az összes tagállamot tájékoztatja a 

Bizottság VIR-adatokhoz való hozzáférésre feljogosított szervezeti 

egységeire vonatkozó megfelelő részletekről. 

A nemzeti hatóságok és a Bizottság így kijelölt szervezeti egységeinek 

jegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában, a jegyzék későbbi frissítéseit pedig az interneten 

teszi közzé.” 



9. A 30. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„Az így kijelölt hatóságok, illetve szervezeti egységek jegyzékét a Bizottság 

tájékoztatásul közzéteszi az interneten.” 

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

„(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 és/vagy uniós ügynökségek részére, 

amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez, valamint a 

vámjogszabályok helyes alkalmazásához hozzájáruló . 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.” [Mód. 44] 



10. A 4. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép: 

„4. fejezet 

Az adatok tárolása”. 

11. A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„33. cikk 

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.” [Mód. 45] 

12. A 37. cikk a következőképpen módosul: 

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

„(3a)  Ez a rendelet részletezi és kiegészíti a 45/2001/EK rendeletet. 

Az európai adatvédelmi biztos felügyeli a VIR 45/2001/EK rendeletnek 

való megfelelését.” 



b) A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5)  Az európai adatvédelmi biztos – a VIR koordinált felügyelete és 

ellenőrzése céljából – összehangolja a 2009/917/IB tanácsi határozat* 

alapján létrehozott közös ellenőrző hatósággal a hatáskörükön belüli 

egyes intézkedéseket. 

___________________ 

* A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs 

technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20. o.).” 

13. A 38. cikk a következőképpen módosul:  

a) Az (1) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni; 

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:  

„(2)  A tagállamok és a Bizottság egyaránt intézkedéseket tesznek annak 

érdekében, hogy: 

a)  megakadályozzák az illetéktelen személyek hozzáférését az 

adatfeldolgozásra használt berendezésekhez; 

b)  megakadályozzák az adatok és adathordozók illetéktelen személyek 

általi olvasását, másolását, módosítását vagy törlését;  



c)  megakadályozzák az illetéktelen adatbevitelt és az adatok 

bármilyen illetéktelen lekérdezését, módosítását vagy törlését; 

d)  megakadályozzák, hogy illetéktelen személyek adatátviteli 

eszközök segítségével a VIR-ben tárolt adatokhoz hozzáférjenek; 

e)  biztosítsák, hogy a VIR felhasználására jogosult személyek csak a 

hatáskörükbe tartozó adatokhoz férhessenek hozzá; 

f)  biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely 

hatóságokhoz továbbíthatók adatok az adatátviteli eszközök 

segítségével; 

g)  biztosítsák, hogy utólagosan ellenőrizhető és megállapítható 

legyen, mely adatokat ki és mikor vett fel a VIR-be, és, hogy 

figyelemmel lehessen kísérni az adatok lekérdezését; 

h)  megakadályozzák az adatátvitel és az adathordozók szállítása során 

az adatok illetéktelen olvasását, másolását, módosítását vagy 

törlését.” 



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

„(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 ellenőrzések szintje függ az 

ellenőrzendő terület nagyságától, 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.” [Mód. 46] 

14. A 41d. cikk a következőképpen módosul: 

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) Azon időtartam, amely alatt az adatok tárolhatók, az azokat szolgáltató 

tagállam törvényeitől, jogszabályaitól és eljárásaitól függ. Az 

adatmegőrzés szükségességét az adatokat szolgáltató tagállam vizsgálja 

felül. A vizsgálat adatainak felvétele napjától számított maximális, nem 

kumulálható és nem túlléphető időtartamok a következők: [Mód. 47] 



a) a folyamatban lévő vizsgálati ügyiratokra vonatkozó adatok nem 

tárolhatók három évnél tovább, amennyiben nem állapítottak meg 

semmilyen, vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő 

műveletet; az adatokat ezen határidő előtt névtelenné kell tenni, ha 

egy év eltelt a legutolsó megállapítás óta; 

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; 

c) azon közigazgatási vizsgálatokra vagy bűnügyi nyomozásokra 

vonatkozó adatok, amelyek alapján közigazgatási határozatot, 

ítéletet hoztak, büntető bírságot állapítottak meg, vagy 

közigazgatási szankciót alkalmaztak, tíz évnél tovább nem 

tárolhatók.” 



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

„(3)  A Bizottság névtelenné teszi vagy törli az adatokat, amikor lejár az (1) 

bekezdés szerinti maximális tárolási határidő.” [Mód. 48] 

15. A 43. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg. 

(2)  A Bizottság [éééé.hh.nn]-tól/-től [beillesztendő dátum: a rendelet 

hatálybalépésének napja] …+-tól/-től határozatlan időre szóló felhatalmazást 

kap a 18a. cikk (6) bekezdésében, a 18f. cikk (1) bekezdésében, a 18g. cikk (3) 

bekezdésében és a 23. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására. [Mód. 49 

                                                 
+  E rendelet hatálybalépésének időpontja. 



(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18a. cikk (6) 

bekezdésében, a 18f. cikk (1) 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. [Mód. 50] 

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

(5)  A 18a. cikk (6) bekezdése, a 18f. cikk (1) 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. [Mód. 51] 



16. A rendelet a következő cikkel egészül ki: 

„43a. cikk 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* értelmében vett bizottságnak minősül. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

_______________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).” 

1a. cikk 

A Bizottság …-ig+ elvégzi annak értékelését, hogy: 

–  szükséges-e az 515/97/EK rendelet 18a. cikkében említett nyilvántartásban szereplő 

adatok körének az exportra vonatkozó adatokkal való kibővítése, valamint 

–  ki lehet-e terjeszteni az 515/97/EK rendelet 18a. cikkében említett nyilvántartásban 

szereplő adatok körét az áruk szárazföldi és légi importjára és tranzitjára 

vonatkozó adatok felvételével. [Mód. 52] 

                                                 
+  Két évvel e rendelet hatálybalépését követően. 



2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba. 

Azon magán- és közszolgáltatók esetében, akik az 515/97/EGK  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 rendelet az 515/97/EGK  rendelet 18f. cikke (1) bekezdésében és 

18f. cikke (2) bekezdésében említett, szükséges felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi 

aktusok hatálybalépése után lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt ...,  

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 


