
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 296/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök

gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének
a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak
megfelelően (1),

mivel:

(1) Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)
előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK
határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések ese-
tében, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárás-
sal összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető
fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve
néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alap-
vető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (4) meg-
felelően, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással
összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra
történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az
alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a
határfelügyelet egyes gyakorlati szabályait, valamint módo-
sítson bizonyos mellékleteket. Mivel ezek az intézkedések
általános hatályúak és az 562/2006/EK rendelet nem alap-
vető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, bele-
értve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő
kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikké-
ben meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) Az 562/2006/EK rendelet felfüggesztési időszakot ír elő a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatko-
zóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a
2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatban kijelen-
tette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és meg-
felelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére,
hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfoga-
dott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen
a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell
ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács
kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leg-
hamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit
hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek
időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizott-
ságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő sza-
bályozási bizottsági eljárás bevezetésével az 562/2006/EK
rendeletből el kell hagyni az említett felfüggesztési idősza-
kot előíró rendelkezést.

(6) Ezért az 562/2006/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(7) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze-
téről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban
Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és ezért e
rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.
Mivel ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szer-
ződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti
schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv
5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának
időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy
nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(8) Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió
Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Köz-
társaság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló tár-
sulásáról kötött megállapodás (5) értelmében a schengeni
vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek az
említett megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes ren-
delkezésekről szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6)
1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartoznak.

(1) Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határo-
zata.

(2) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.
(3) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200.,
2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(4) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.
(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
(6) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
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(9) Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai
Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a
Svájci Államszövetségnek végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás
értelmében a schengeni vívmányok rendelkezéseinek
továbbfejlesztése, amelyek – a 2004/849/EK (1) és a
2004/860/EK (2) tanácsi határozat 4. cikkének (1) bekez-
désével összefüggésben – az 1999/437/EK határozat 1. cik-
kének A. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(10) E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek
továbbfejlesztése, amelyekben az Egyesült Királyság nem
vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései
alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szó-
ló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (3)
megfelelően. Az Egyesült Királyság ennek megfelelően
ezért nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában,
az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(11) E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek
továbbfejlesztése, amelyeknek alkalmazásában Írország az
Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései-
nek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről
szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat-
nak (4) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem
vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá
nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 562/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A határőrizetre további irányadó szabályokat lehet
elfogadni. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem
alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módo-
sítására irányulnak, a 33. cikk (2) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

2. A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„32. cikk

A mellékletek módosítása

A III., IV. és VIII. mellékletet a 33. cikk (2) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás-
nak megfelelően módosítják.”

3. A 33. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdéseit,
valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezése-
ire is figyelemmel.”

4. A 33. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban teljes egészében köte-
lező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök
J. LENARČIČ

(1) Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehaj-
tására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló meg-
állapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint
egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október
25-i 2004/849/EK tanácsi határozat (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(2) Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehaj-
tására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló meg-
állapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról,
valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004.
október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17.,
78. o.).

(3) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(4) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
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