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I
(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1888/2005/EK RENDELETE
(2005. október 26.)
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK
rendelet módosításáról tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembe vétele céljából az 1059/2003/EK rendelet
mellékleteit ki kell igazítani.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,
(4)

tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az 1059/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1059/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

Az 1059/2003/EK rendelet (3) alkotja a regionális osztályozás jogi keretét, annak érdekében, hogy lehetővé
váljon a Közösségben összehangolt regionális statisztikák
gyűjtése, összeállítása és terjesztése.
Minden tagállamnak a Bizottsághoz eljuttatott, területi
egységekre lebontott statisztikáiban adott esetben a NUTS
osztályozást kell használni.
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia

1. Az I. melléklet az e rendelet I. mellékletének megfelelően
módosul.
2. A II. és III. melléklet helyébe az e rendelet II. és
III. mellékletének szövege lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2005. október 26-án.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

(1) HL C 157., 2005.6.28., 149. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. április 12-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. szeptember 19-i
határozata.
(3) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.
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I. MELLÉKLET
Az 1059/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. A BE – BELGIQUE/BELGIË és DK – DANMARK szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ01

Nuts 2

Nuts 3

Praha

CZ010

Hlavní město Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ020

Středočeský kraj

CZ03

Jihozápad

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ04

Severozápad

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ05

Severovýchod

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ06

Jihovýchod

CZ061

Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ07

Střední Morava

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ08

Moravskoslezsko

CZ080
CZZ

Moravskoslezský kraj
EXTRA-REGIO

CZZZ

Extra-Regio

CZZZZ

Extra-Regio”

2. A DE –DEUTSCHLAND és GR – ΕΛΛΑ∆Α (Ellada) szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

EE

EESTI

EE0

EESTI

EE00

Nuts 2

Nuts 3

Eesti

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

EEZ
EEZZ
EEZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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3. Az IT – ITALIA és LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

Nuts 2

Κύπρος/Kıbrıs

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

CY000
CYZ

Nuts 3

EXTRA-REGIO

CYZZ

Extra-Regio

CYZZZ

Extra-Regio

LV

LATVIJA

LV0

LATVIJA

LV00

Latvija

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

LVZZ

Extra-Regio

LVZZZ

Extra-Regio

LT

LIETUVA

LT0

LIETUVA

LT00

Lietuva

LT001

Alytaus apskritis

LT002

Kauno apskritis

LT003

Klaipėdos apskritis

LT004

Marijampolės apskritis

LT005

Panevėžio apskritis

LT006

Šiaulių apskritis

LT007

Tauragės apskritis

LT008

Telšių apskritis

LT009

Utenos apskritis

LT00A

Vilniaus apskritis

LTZ
LTZZ
LTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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4. A LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) és NL – NEDERLAND szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

HU

MAGYARORSZÁG

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU10

Nuts 2

Nuts 3

Közép-Magyarország

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

HU21

Közép-Dunántúl

HU211

Fejér

HU212

Komárom-Esztergom

HU213

Veszprém

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU221

Győr-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU23

Dél-Dunántúl

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU233

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

HU31

Észak-Magyarország

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU32

Észak-Alföld

HU321

Hajdú-Bihar

HU322

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

Dél-Alföld

HU331

Bács-Kiskun

HU332

Békés

HU333

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

HUZZ

Extra-Regio

HUZZZ

Extra-Regio

MT

MALTA

MT0

MALTA

MT00

Malta

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Għawdex u
Kemmuna

MTZ
MTZZ
MTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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5. Az AT – ÖSTERREICH és PT – PORTUGAL szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

PL

POLSKA

PL1

CENTRALNY

PL11

Nuts 2

Nuts 3

Łódzkie

PL111

Łódzki

PL112

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

Miasto Łódź

PL12

Mazowieckie

PL121

Ciechanowsko-płocki

PL122

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

Radomski

PL126

Warszawski

PL127

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

PL21

Małopolskie

PL211

Krakowsko-tarnowski

PL212

Nowosądecki

PL213

Miasto Kraków

PL22

Śląskie

PL224

Częstochowski

PL225

Bielsko-bialski

PL226

Centralny śląski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL3
PL31

WSCHODNI
Lubelskie

PL311

Bialskopodlaski

PL312

Chełmsko-zamojski

PL313

Lubelski

PL32

Podkarpackie

PL321

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL33

Świętokrzyskie

PL330
PL34

Świętokrzyski
Podlaskie

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński
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„Kód

PL4

2005.11.25.

Nuts 2

Nuts 3

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

PL41

Wielkopolskie

PL411

Pilski

PL412

Poznański

PL413

Kaliski

PL414

Koniński

PL415

Miasto Poznań

PL42

Zachodniopomorskie

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL43

Lubuskie

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

PL51

Dolnośląskie

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

Legnicki

PL513

Wrocławski

PL514

Miasto Wrocław

PL52

Opolskie

PL520
PL6

Opolski
PÓŁNOCNY

PL61

Kujawsko-pomorskie

PL611

Bydgoski

PL612

Toruńsko-włocławski

PL62

Warmińsko-mazurskie

PL621

Elbląski

PL622

Olsztyński

PL623

Ełcki

PL63

Pomorskie

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ
PLZZ
PLZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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6. A PT – PORTUGAL és FI – SUOMI/FINLAND szövegrész közé a következő táblázatot kell beilleszteni:
Nuts 1

„Kód

SI

SLOVENIJA

SI0

SLOVENIJA

SI00

Nuts 2

Nuts 3

Slovenija

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI005

Zasavska

SI006

Spodnjeposavska

SI009

Gorenjska

SI00A

Notranjsko-kraška

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00D

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

SIZZ

Extra-Regio

SIZZZ

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK01

Bratislavský kraj

SK010

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK03

Stredné Slovensko

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK04

Východné Slovensko

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

SKZ
SKZZ
SKZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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II. MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
Meglévő közigazgatási egységek

1. NUTS-szint: Belgium esetében »Gewesten/Régions«, Németország esetében »Länder«, Portugália esetében »Continente«,
»Região dos Açores« és »Região da Madeira«, és az Egyesült Királyság esetében Scotland, Wales, Northern Ireland és
a Government Office Regions of England.
2. NUTS-szint: Belgium esetében »Provincies/Provinces«, Németország esetében »Regierungsbezirke«, Görögország
esetében »periferies«, Spanyolország esetében »comunidades y ciudades autónomas«, Franciaország esetében »régions«,
Írország esetében »regions«, Olaszország esetében »regioni«, Hollandia esetében »provincies«, Ausztria esetében »Länder«
és Lengyelország esetében »województwa«.
3. NUTS-szint: Belgium esetében »arrondissementen/arrondissements«, a Cseh Köztársaság esetében »Kraje«, Dánia
esetében »Amtskommuner«, Németország esetében »Kreise/kreisfreie Städte«, Görögország esetében »nomoi«, Spanyolország esetében »provincias«, Franciaország esetében »départements«, Írország esetében »regional authority regions«, Olaszország esetében »provincie«, Litvánia esetében »Apskritis«, Magyarország esetében »megyék«, a Szlovák Köztársaság
esetében »Kraje«, Svédország esetében »län« és Finnország esetében »maakunnat/landskap«.”

III. MELLÉKLET
III. „MELLÉKLET
Kisebb közigazgatási egységek
Belgium esetében »Gemeenten/Communes«, a Cseh Köztársaság esetében »Obce«, Dánia esetében »Kommuner«, Németország esetében »Gemeinden«, Észtország esetében »Vald, Linn«, Görögország esetében »Dimoi/Koinotites«, Spanyolország
esetében »Municipios«, Franciaország esetében »Communes«, Írország esetében »counties vagy county boroughs«, Olaszország esetében »Comuni«, Ciprus esetében »∆ήµοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)«, Lettország esetében »Pilsētas, novadi,
pagasti«, Litvánia esetében »Seniūnija«, Luxemburg esetében »Communes«, Magyarország esetében »Települések«, Málta
esetében »Lokalitajiet«, Hollandi esetében »Gemeenten«, Ausztria esetében »Gemeinden«, Lengyelország esetében »Gminy,
miasta«, Portugália esetében »Freguesias«, Szlovénia esetében »Občina«, a Szlovák Köztársaság esetében »Obce«, Finnország
esetében »Kunnat/Kommuner«, Svédország esetében »Kommuner« és az Egyesült Királyság esetében »Wards«.”

2005.11.25.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1889/2005/EK RENDELETE
(2005. október 26.)
a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

belüli készpénzforgalomra vonatkozó nemzeti ellenőrzés
alkalmazásának lehetőségét.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. és 135. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

(4)

Figyelembe kell továbbá venni az egyéb nemzetközi
fórumokon végzett kiegészítő tevékenységeket, különös
tekintettel a Pénzügyi Akciócsoportra (Financial Action
Task Force, a továbbiakban: „FATF”), amelyet a G7 1989-es párizsi csúcstalálkozója hozott létre. A FATF
2004. október 22-i IX. külön ajánlása a kormányokat
arra szólítja fel, hogy hozzanak intézkedéseket a fizikai
készpénzforgalom feltárására, beleértve egy nyilatkozati
rendszert vagy egyéb adatszolgáltatási kötelezettséget.

(5)

Ennek megfelelően a kötelező nyilatkozattétel elvének
a Közösségbe belépő vagy az azt elhagyó, bármely
természetes személynél lévő készpénzre vonatkoznia
kell. Ez az elv lehetővé tenné a vámhatóságok számára,
hogy az ilyen készpénzforgalomról információt
gyűjtsenek és adott esetben az információt más hatóságokhoz is továbbítsák. A vámhatóságok a Közösség
határain vannak jelen – ahol az ellenőrzések
a leghatékonyabbak –, és néhányan közülük már gyakorlati tapasztalatot is szereztek ezen a területen.
A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös
segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági
szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében
e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló,
1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet (4)
alkalmazni kell. E kölcsönös segítségnyújtásnak biztosítania kell a készpénzellenőrzés helyes alkalmazását, valamint az információ átadását, amely segíthet a 91/308/
EGK irányelv céljainak megvalósításában.

(6)

Figyelemmel a nyilatkozattételi kötelezettség megelőzésre
irányuló céljára és visszatartó jellegére, annak
a Közösségbe való belépéskor és a Közösség elhagyásakor kell eleget tenni. A hatóságok fellépésének
a jelentős készpénzforgalomra történő összpontosítása
érdekében azonban kizárólag a 10 000 EUR küszöbértéket elérő vagy azt meghaladó értékű forgalom esik
e kötelezettség hatálya alá. Továbbá azt is elő kell írni,
hogy a nyilatkozattételi kötelezettség a készpénzt
magánál tartó természetes személyre vonatkozik függetlenül attól, hogy az adott személy-e a tulajdonos.

(7)

A nyújtandó információra vonatkozóan közös előírást
kell alkalmazni. Ez megkönnyíti a hatáskörrel rendelkező
hatóságok közötti információcserét.

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
mivel:
(1)

A Közösség egyik feladata, hogy a közös piac és
a gazdasági és monetáris unió létrehozásával a Közösség
egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek
harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését.
E célból a belső piac egy olyan belső határok nélküli
térség, ahol biztosított az áruk, a személyek,
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

(2)

A jogellenes tevékenységekből származó jövedelmeknek
a pénzügyi rendszerbe történő bevezetése, valamint azok
pénzmosást követő befektetése károsítja a megbízható és
fenntartható gazdasági fejlődést. Ennek megfelelően
a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i
91/308/EGK tanácsi irányelv (3) a pénzmosás –
a hitelintézeteken és a pénzügyi szervezeteken keresztül
folytatott ügyletek, valamint egyes szakmai formák felügyelete révén történő – megelőzését célzó közösségi
mechanizmust vezetett be. Mivel fennáll annak
a veszélye, hogy e mechanizmus alkalmazása a tiltott
célú készpénzforgalom megnövekedéséhez vezet, a 91/
308/EGK irányelvet ki kell egészíteni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénzre vonatkozó ellenőrzési rendszerrel.

(3)

Jelenleg ilyen ellenőrzési rendszert csak néhány tagállam
működtet saját nemzeti joga alapján. A jogszabályok
közötti különbségek hátrányosan befolyásolják a belső
piac megfelelő működését. Ezért közösségi szinten
harmonizálni kell az alapelemeket a Közösség határait
átlépő készpénzforgalom egyenértékű ellenőrzésének
biztosítása érdekében. Az ilyen harmonizálás azonban
nem érintheti a tagállamok tekintetében a Szerződés
hatályos rendelkezéseivel összhangban a Közösségen

(1) HL C 227. E, 2002.9.24., 574. o.
(2) Az Európai Parlament 2003. május 15-i véleménye (HL
C 67. E, 2004.3.17., 259. o.), a Tanács 2005. február 17-i közös
álláspontja (HL C 144. E, 2005.6.14., 1. o.), az Európai Parlament
2005. június 8-i álláspontja. A Tanács 2005. július 12-i határozata.
(3) HL L 166., 1991.6.28., 77. o. A 2001/97/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.) módosított
irányelv.

(4) HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122.,
2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.
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(8)

Kívánatos az e rendelet egységes értelmezéséhez szükséges fogalommeghatározások kidolgozása.

(9)

A hatáskörrel rendelkező hatóságok által, az e rendelet
értelmében összegyűjtött információt a 91/308/EGK
irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett hatóságok
részére kell továbbítani.

1. cikk

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) és 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 (2) alkalmazandó e rendelet értelmében
a személyes adatoknak a tagállamok hatáskörrel
rendelkező hatóságai általi feldolgozására.

(1) Ez a rendelet kiegészíti a hitelintézeteken és pénzügyi
szervezeteken keresztül folytatott ügyletek, valamint egyes
szakmai formák tekintetében a 91/308/EGK irányelv rendelkezéseit azáltal, hogy harmonizált szabályokat állapít meg
a Közösség területére belépő, illetve az azt elhagyó készpénz
hatáskörrel rendelkező hatóságok általi ellenőrzésére.

(10)

(11)

(12)

Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénzösszegek a 91/
308/EGK irányelvben foglaltak szerint bármilyen jogellenes tevékenységhez kapcsolódnak, az e rendelet értelmében a hatáskörrel rendelkező hatóságok által összegyűjtött információkat egy másik tagállam hatáskörrel
rendelkező hatóságai és/vagy a Bizottság részére továbbítani lehet. Hasonlóképpen rendelkezni kell arról is, hogy
egyes információkat továbbítani kell az e rendeletben
meghatározott küszöbértéknél alacsonyabb összegű
készpénzforgalomra utaló jelek esetén is.

A
hatáskörrel
rendelkező
hatóságokat
a készpénzforgalom hatékony ellenőrzésének gyakorlásához szükséges jogkörrel kell felruházni.

(13)

A hatáskörrel rendelkező hatóságok hatáskörét ki kell
egészíteni a tagállamok szankciók megállapítására vonatkozó kötelezettségével. Szankciókat azonban csak az
e rendeletnek megfelelő nyilatkozattétel elmulasztása
esetén lehet kiszabni.

(14)

Mivel e rendelet célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és így a belső piacon történő pénzmosás több államot érintő hatása miatt a rendelet célja
közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanezen cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően, ez a rendelet nem haladja meg az e cél eléréséhez
szükséges mértéket.

(15)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és
betartja az Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikkének
(2) bekezdésében elismert, illetve az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen 8. cikkében ismét átvett
elveket,

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL
L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Cél

(2) Ez a rendelet nem érinti a Közösségen belüli készpénzforgalom ellenőrzését célzó nemzeti intézkedéseket, amenynyiben az ilyen intézkedéseket a Szerződés 58. cikkével összhangban hozták.

2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1. „hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamok vámhatóságai vagy bármely egyéb, e rendelet alkalmazására
a tagállamok által felhatalmazott hatóság;
2. „készpénz”:
a) a bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, beleértve
a bemutatóra szóló pénzügyi eszközöket, pl. utazási
csekkek; olyan átruházható értékpapírok (beleértve
a csekkeket, váltókat és fizetési megbízásokat), amelyek
vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül
– bemutatóra szólnak, vagy egyébként olyan jellegűek,
hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással kerül átruházásra; valamint az aláírt, de a kedvezményezett nevét
nem jelző hiányos értékpapírok (beleértve a csekkeket,
váltókat és fizetési megbízásokat);
b) valuta (bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak).

3. cikk
Nyilatkozattételi kötelezettség
(1) Az a Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó
természetes személy, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó
értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről
e rendelettel összhangban azon tagállam hatóságának nyilatkozni, amelyen keresztül a Közösségbe belép vagy elhagyja azt.
A nyilatkozattételi kötelezettség nem teljesül, amennyiben
a közölt információ téves vagy hiányos.
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(2) Az (1) bekezdésben tett nyilatkozat a következőket tartalmazza:
a) a nyilatkozattevő teljes neve, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;
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jellemzőit a 3. cikk (1) bekezdésében említett tagállam hatóságai rögzíthetik és feldolgozhatják, majd hozzáférhetővé
tehetik az adott tagállam 91/308/EGK irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésében említett hatóságai számára.

b) a készpénz tulajdonosa;
c) a készpénz tervezett címzettje;
d) a készpénz összege és fajtája;
e) a készpénz származása és tervezett felhasználása;
f) a szállítási útvonal;
g) szállítóeszközök.
(3) Az információt – az (1) bekezdésben említett tagállam
rendelkezésének megfelelően – írásban, szóban vagy elektronikus formában kell közölni. A nyilatkozattevőnek azonban
kérésére jogában áll az információt írásban benyújtani. Írásos
nyilatkozat benyújtása esetén a nyilatkozattevő részére kérésre
záradékkal ellátott másolatot kell kiállítani.

4. cikk

6. cikk
Információcsere
(1) Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénzösszegek a 91/
308/EGK irányelvben említett bármilyen jogellenes tevékenységhez kapcsolódnak, a 3. cikkben meghatározott nyilatkozat
vagy a 4. cikkben meghatározott ellenőrzések révén kapott
információt más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai
részére továbbítani lehet.
Az 515/97/EK rendeletet értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénzösszegek
csalásból származó jövedelmek vagy bármely egyéb, a Közösség
pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenységhez kapcsolódnak, az erre vonatkozó információt is továbbítani kell
a Bizottság felé.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok jogköre
7. cikk
(1) A 3. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából a hatáskörrel rendelkező hatóságok
tisztviselőit a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően fel kell hatalmazni a természetes személyek,
poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére.
(2) A 3. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételekkel összhangban a készpénz közigazgatási határozattal lefoglalható.

5. cikk

Harmadik országokkal folytatott információcsere
A kölcsönös igazgatási segítségnyújtás keretében az e rendelet
értelmében kapott információt a tagállamok vagy a Bizottság
harmadik országgal közölhetik, azon hatáskörrel rendelkező
hatóságok hozzájárulásával, amelyek az információt a 3. és/
vagy a 4. cikk szerint szerezték meg, valamint a személyes
adatok harmadik országok részére történő továbbításáról szóló,
vonatkozó nemzeti és közösségi rendelkezések betartása
mellett. A tagállamok az információcseréről értesítik
a Bizottságot, amennyiben ez különösen lényeges e rendelet
végrehajtása szempontjából.

Az információ rögzítése és feldolgozása
8. cikk
(1) A 3. és/vagy a 4. cikknek megfelelően kapott információt
a tagállamnak a 3. cikk (1) bekezdésében említett hatáskörrel
rendelkező hatóságai rögzítik és dolgozzák fel, valamint azt az
adott tagállamnak a 91/308/EGK irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésében említett hatóságai számára hozzáférhetővé
teszik.
(2) Amennyiben a 4. cikkben meghatározott ellenőrzésekből
úgy tűnik, hogy valamely természetes személy a 3. cikkben
megállapított küszöbértéknél alacsonyabb összegű készpénzzel
lép be a Közösségbe vagy hagyja el azt, és amennyiben jelek
utalnak a készpénzforgalommal összefüggő, a 91/308/EGK
irányelvben említett jogellenes tevékenységekre, úgy ezt az
információt, az adott személy teljes nevét, születési idejét és
helyét, állampolgárságát, valamint a használt szállítóeszköz

Szakmai titoktartási kötelezettség
Minden információ, amely jellegénél fogva bizalmas, vagy
amelyet bizalmas módon adnak meg, szakmai titoktartás alá
tartozik. Ezeket az információkat a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem hozhatják nyilvánosságra az információt szolgáltató
személy vagy hatóság kifejezett engedélye nélkül. Az információ közlése megengedett, ha arra a hatáskörrel rendelkező
hatóság a hatályban levő rendelkezések értelmében köteles,
különösen bírósági eljárással kapcsolatban. Az információk
nyilvánosságra hozatalának vagy közlésének teljesen meg kell
felelnie a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, vagyis a 95/
46/EK irányelvnek és a 45/2001/EK rendeletnek.

L 309/12

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2005.11.25.
10. cikk

9. cikk

Értékelés
Szankciók
(1) Minden tagállam köteles a 3. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának esetén alkalmazandó szankciókat bevezetni. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és
visszatartó erejűnek kell lenniük.
(2) A tagállamok 2007. június 15-ig értesítik a Bizottságot
a 3. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása
esetén alkalmazandó szankciókról.

A Bizottság a hatálybalépést követően négy évvel jelentést
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet alkalmazásáról.
11. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2007. június 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2005. október 26-án.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

J.BORELL FONTELLES

D. ALEXANDER
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/59/EK IRÁNYELVE
(2005. október 26.)
az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról (toluol és triklór-benzol)
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

Ezen irányelv célja a toluolra és a TKB-ra vonatkozó
harmonizációs intézkedések bevezetése, amelyek tárgya
a belső piac megfelelő működése, biztosítva egyidejűleg
az emberi egészség és a környezet magas szintű
védelmét, ahogy azt a Szerződés 95. cikke előírja.

(5)

Ezt az irányelvet a munkavállalók védelmére vonatkozó
minimumkövetelményeket megállapító közösségi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyeket
a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi
irányelv (5), illetve az ezen alapuló egyedi irányelvek
tartalmaznak, különösen a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv (tizennegyedik
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében) (6), valamint a munkájuk során
rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004.
április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (7).

(6)

A 76/769/EGK tanácsi irányelvet (8) ennek megfelelően
módosítani kell,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

(2)

A toluol és a triklór-benzol (TKB) embereket és környezetet érintő veszélyeit a létező anyagok kockázatainak
értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i
793/93/EGK tanácsi rendelet (3) alapján értékelték.
A kockázatértékelés megállapította ezen kockázatok
korlátozásának szükségességét, a toxicitási, ökotoxicitási
és környezetvédelmi tudományos bizottság (CSTEE)
pedig megerősítette ezt a következtetést.

A 793/93/EGK rendelet keretében elfogadott, az acetonitril, akrilamid, akril-nitril, akrilsav, butadién, hidrogénfluorid, hidrogén-peroxid, metakrilsav, metil-metakrilát,
toluol, triklór-benzol kockázatértékelésének eredményéről és kockázatcsökkentési stratégiáiról szóló, 2004.
április 29-i 2004/394/EK bizottsági ajánlás (4) kockázatcsökkentési stratégiát tartalmaz a toluolra és a TKB-ra
vonatkozóan, az ezen anyagok meghatározott felhasználási módjaiból származó kockázatok csökkentését célzó
korlátozásokat ajánlva.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
(3)

1

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében
ezért szükségesnek tűnik a toluol és a TKB forgalomba
hozatalának és felhasználásának korlátozása.

( ) HL C 120., 2005.5.20., 6. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. április 13-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2005. szeptember 19-i
határozata.
3
( ) HL L 84., 1993.4.5., 1. o., Az 1882/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 144., 2004.4.30., 72. o. Helyesbítve: HL L 199., 2004.6.7.,
41. o.

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
(5) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
(6) HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
(7) HL L 158., 2004.4.30., 50. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29.,
23. o.
(8) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2004/98/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 305., 2004.10.1., 63. o.) módosított irányelv.

L 309/14

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2005.11.25.

2. cikk

3. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2006. december 15. előtt
megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. június 15-től alkalmazzák.

4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Kelt Strasbourgban, 2005. október 26-án.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el, valamint a Bizottság
számára megküldenek egy táblázatot az elfogadott rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

MELLÉKLET
A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő pontokkal egészül ki:
48.
„Toluol
CAS-szám: 108-88-3
49.
Triklór-benzol
CAS-szám: 120-82-1

Nem hozható forgalomba, illetve készítmények anyagaként vagy összetevőjeként
nem használható fel 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban
a lakosság számára eladásra szánt ragasztóanyagokban és szórófestékekben.
Nem hozható forgalomba, illetve készítmények anyagaként vagy összetevőjeként
nem használható fel 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban,
kizárólag csak
– szintézisek féltermékeként, vagy
– klórozási reakciók célját szolgáló zárt kémiai rendszerekben folyamatoldószerként, vagy
– az 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzol (TATB) gyártásához”.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/60/EK IRÁNYELVE
(2005. október 26.)
a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

A pénzmosás területét érintő ezen aggodalmakra való
válasz érdekében fogadták el a pénzügyi rendszer pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló,
1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelvet (4). Ez
előírta a tagállamoknak, hogy tiltsák meg a pénzmosást,
és kötelezzék a hitelintézeteket és az egyéb pénzügyi
szolgáltatók széles körét magában foglaló pénzügyi szektort, hogy ügyfeleiket azonosítsák, vezessenek megfelelő
nyilvántartást, hozzanak létre belső eljárásokat
a személyzet képzése és a pénzmosás elleni védelem
céljából, valamint jelentsenek be az illetékes hatóságoknak bármilyen pénzmosásra utaló jelet.

(5)

Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására gyakran
nemzetközi összefüggésekben kerül sor. A kizárólag
nemzeti vagy akár közösségi szinten elfogadott intézkedések, nemzetközi koordináció és együttműködés figyelembevétele nélkül nagyon korlátozott hatással járnának.
Ezért a Közösség által e téren elfogadott intézkedéseknek
összhangban kell lenniük az egyéb nemzetközi fórumokon tett lépésekkel. A Közösségi fellépésnek továbbra
is különös figyelemmel kell lennie a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni harcban élen járó
nemzetközi testületnek, a Pénzügyi Akciócsoportnak
(Financial Action Task Force, a továbbiakban: „FATF”)
a pénzmosás, illetve a terrorizmus finaszírozása ellni
küzdelem terén megfogalmazott ajánlásaira. Tekintettel
arra, hogy az FATF által megfogalmazott ajánlásokat
2003-ban nagymértékben felülvizsgálták, és kiterjesztették, ennek az irányelvnek összhangban kell lennie
ezzel az új nemzetközi előírással.

(6)

A szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS) megengedi a tagállamoknak, hogy elfogadják a szükséges intézkedéseket a közerkölcs védelme
és a csalás megelőzése érdekében, továbbá lehetővé teszi
intézkedések elfogadását is prudenciális okokból, beleértve a pénzügyi rendszer stabilitásának és épségének
biztosítását is.

(7)

A pénzmosás fogalomköre, bár kezdetben a kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekményekre korlátozódott, az utóbbi
évek tendenciája szerint kitágult az alapbűncselekmények
szélesebb körére. Az alapbűncselekmények szélesebb
köre elősegíti a gyanús ügyletek bejelentését és
a nemzetközi együttműködést ezen a területen. Ennek
következtében a súlyos bűncselekmény fogalmát összhangba kell hozni a súlyos bűncselekménynek
a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 2001. június 26-i 2001/500/IB tanácsi
kerethatározatban adott meghatározásával (5).

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és
különösen annak 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik
mondatára, valamint a 95. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),
mivel:
(1)

A jelentős feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor
stabilitásának és tekintélyének, és fenyegetést jelent az
egységes piacra nézve; a terrorizmus társadalmunk alapjait támadja meg. A büntetőjogi megközelítésen túl
a pénzügyi rendszeren keresztül történő megelőző erőfeszítések hozhatnak eredményt.

(2)

A bűnözőknek és társaiknak a bűnözésből származó
bevételek eredetének leplezésére vagy a jogszerűen,
illetve a jogellenesen szerzett pénzeknek terrorista
célokra való átirányítására irányuló erőfeszítései súlyosan
veszélyeztethetik a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók megbízhatóságát, épségét és stabilitását, valamint
a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat. A Közösség
fellépése szükséges ezen a területen annak elkerülése
érdekében, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket
fogadjanak el pénzügyi rendszereik védelme érdekében,
amelyek nem lennének összhangban a belső piac
működésével, valamint a jogállamiság és a közösségi
közrend szabályaival.

(3)

Bűnözői
cselekményeik
elősegítése
érdekében,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elkövetői megpróbálhatnának előnyt húzni a tőkemozgás
szabadságából és a pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak az
egységesített pénzügyi térségből fakadó szabadságából,
amennyiben közösségi szinten nem kerülnek elfogadásra
bizonyos koordinációs intézkedések.

(1) 2005. május 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) HL C 40., 2005.2.17., 9. o.
(3) Az Európai Parlament 2005. május 26-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. szeptember 19-i
határozata.

(4) HL L 166., 1991.6.28., 77. o. A 2001/97/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.) módosított
irányelv.
(5) HL L 182., 2001.7.5., 1. o.

L 309/16
(8)
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Ezenkívül a pénzügyi rendszerrel való visszaélés
a bűncselekményből származó vagy akár tiszta pénzek
terrorista célok felé irányítása által egyértelmű kockázatot jelent a pénzügyi rendszer épségére, helyes
működésére, tekintélyére és stabilitására. Ennek megfelelően ezen irányelv megelőző intézkedéseinek nem kizárólag a bűncselekményből származó pénzek kezelésére
kell kiterjedniük, hanem a jogszerűen szerzett pénzeknek
vagy vagyontárgyaknak a terrorizmus céljaira történő
gyűjtésére is.

A 91/308/EGK irányelv, bár előírja az ügyfél-azonosítási
kötelezettséget, viszonylag kevés részletet tartalmazott
a vonatkozó eljárásokról. A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzése ezen vonatkozásának
rendkívüli fontosságára tekintettel, az új nemzetközi
előírásoknak megfelelően helyénvaló konkrétabb és részletesebb rendelkezéseket bevezetni az ügyfél és az esetleges
tényleges
tulajdonos
azonosításával
és
a személyazonosságát igazoló ellenőrzésével kapcsolatban. E célból lényeges a „tényleges tulajdonos” fogalmának pontos meghatározása. Amikor egy jogalany vagy
társulás jellegű jogi megállapodás, mint például alapítvány vagy vagyonkezelő társaság egyéni kedvezményezettjeit még meg kell határozni, és ezért nem lehetséges
egy magánszemélyt tényleges tulajdonosként azonosítani, elegendő a „személyek azon csoportját” azonosítani,
amelyek az alapítvány vagy vagyonkezelő társaság
kedvezményezettjei lehetnek. Ez a követelmény nem
foglalja magában a személyek fenti csoportján belül az
egyes személyek azonosítását.

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és
személyeknek ezen irányelvvel összhangban azonosítaniuk kell a tényleges tulajdonost, illetve ellenőrizniük kell
személyazonosságát. E követelmény teljesítése érdekében
ezen intézmények és személyek mérlegelési jogkörébe
tartozik, hogy felhasználják-e a tényleges tulajdonosok
nyilvános adatait, kérnek-e ügyfeleiktől lényeges adatokat
vagy kapnak-e egyébként információkat, figyelembe
véve, hogy az ilyen ügyfél-átvilágítási intézkedések hatóköre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
kockázatával van összefüggésben, ami függ az ügyfél, az
üzleti kapcsolat, a termék vagy az ügylet típusától.

(11)

Azok a hitelmegállapodások, amelyekben a hitelszámla
kizárólag
a
hitel
kiegyenlítésére
szolgál, és
a hiteltörlesztést olyan számláról hívják le, amelyet az
ezen irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontja
hatálya alá tartozó hitelintézet nyitott az ügyfél nevére,
általában a kevésbé kockázatosnak minősülő ügyletek
közé tartoznak.

(12)

Amennyiben a jogalany vagy társulás jellegű jogi megállapodás tagjai jelentős ellenőrzést gyakorolnak az általuk
szolgáltatott vagyon felhasználása felett, ők tényleges
tulajdonosnak minősülnek.

(13)

A vagyonkezelői kapcsolatokat széles körben használják
kereskedelmi termékek kapcsán, mint az átfogóan
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felügyelt nagykereskedelmi pénzügyi piacok nemzetközileg elismert jellemzőjét. Ebben a különös esetben
a vagyonkezelői kapcsolat ténye önmagában nem eredményez a tényleges tulajdonosra vonatkozó azonosítási
kötelezettséget.

(14)

Ezen irányelv olyan tevékenységekre is alkalmazandó,
melyeket a hatálya alá tartozó intézmények és személyek
az interneten keresztül folytatnak.

(15)

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi szektorban az ellenőrzés szigorodása arra ösztönözte a pénzmosás, valamint
a terrorizmus finanszírozásának elkövetőit, hogy alternatív módszereket keressenek a bűncselekményekből
származó bevételek eredetének leplezésére, és mivel
e csatornák felhasználhatók a terrorizmus finanszírozására, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
kötelezettségeket ki kell terjeszteni az életbiztosításközvetítőkre, a vagyonkezelő társaságokra és a társasági
szolgáltatásokat nyújtókra is.

(16)

A biztosításközvetítők köre nem foglalja magában
azokat a jogalanyokat, amelyekért egy biztosítóintézet
vállalja a jogi felelősséget, és így már eleve ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.

(17)

Egy társaság igazgatói vagy ügyvezetői feladatainak
gyakorlása önmagában nem teszi az érintett személyt
vagyonkezelői vagy társasági szolgáltatások nyújtójává.
Ennélfogva a meghatározás csak azokra a személyekre
terjed ki, akik harmadik személyek részére üzletszerűen
látják el egy társaság vezetői vagy titkári feladatait.

(18)

Többször beigazolódott, hogy nagy összegű készpénzfizetések esetén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának nagymértékű kockázata áll fenn. Ezért azon tagállamokban, amelyek engedélyezik a megállapított küszöbérték feletti készpénzfizetéseket, valamennyi ilyen készpénzfizetéseket elfogadó, árukkal üzletszerűen kereskedő
természetes vagy jogi személynek az irányelv hatálya alá
kell tartoznia. A nagyértékű árukkal, így például drágakövekkel, nemesfémekkel vagy művészi alkotásokkal
kereskedő személyek, valamint az árverésvezetők minden
esetben ezen irányelv hatálya alá tartoznak, amennyiben
részükre 15 000 EUR vagy annál magasabb értékben
teljesítenek készpénzfizetéseket. Annak hatékony ellenőrzése érdekében, hogy a személyeknek és intézményeknek e lehetségesen széles köre megfelel-e ezen irányelvnek, a tagállamok ellenőrzési tevékenységüket –
a kockázatalapú felügyelet alapelveinek megfelelően –
különösen azon, árukereskedelemmel foglalkozó természetes és jogi személyekre összpontosíthatják,
amelyeknél a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának viszonylag nagy kockázata áll fenn. Az egyes
tagállamokban fennálló eltérő körülményekre tekintettel
a tagállamok úgy is határozhatnak, hogy szigorúbb
előírásokat vezetnek be annak érdekében, hogy megfelelően kezeljék a nagy összegű készpénzfizetésekkel járó
kockázatot.

2005.11.25.
(19)

(20)

(21)
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sainak azonosítására vonatkozó eltérés nem érinti az
e közjegyzők és egyéb független jogi hivatások képviselői
ezen
irányelv
szerinti
kötelezettségeit.
Ezek
a kötelezettségek magukban foglalják e közjegyzők vagy
egyéb független jogi hivatások képviselőinek azon kötelezettségét, hogy ők maguk meggyőződjenek az általuk
vezetett közös számlák tényleges tulajdonosainak személyazonosságáról.

A 91/308/EGK irányelv a közjegyzőkre és az egyéb
független jogi hivatások képviselőire kiterjesztette
a Közösség pénzmosás elleni rendszerének hatályát; ezt
a személyi hatályt változatlanul fenn kell tartani ebben
az irányelvben is; a tagállamok meghatározása szerint
e jogi hivatások képviselői ezen irányelv rendelkezései
alá tartoznak, ha pénzügyi vagy társasági ügyletekben
vesznek részt, ideértve az adótanácsadást is, ahol
a legnagyobb a kockázata annak, hogy ezen jogi hivatások
képviselőinek
szolgáltatásaival
visszaélnek
a bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása
vagy a terrorizmus finanszírozása céljából.

Ha a törvényesen elismert és ellenőrzött, jogi tanácsot
nyújtó szakmák független tagjai, például jogászok, az
ügyfél jogi helyzetét tisztázzák, vagy az ügyfelet jogi eljárásban képviselik, akkor nem lenne helyénvaló, hogy
ezen irányelv alapján e jogi szakértőket ezen tevékenységek tekintetében arra kötelezzék, hogy a pénzmosás
vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúját jelentsék.
Mentességet kell nyújtani a bírósági eljárás előtt,
folyamán és azt követően, vagy az ügyfél jogi helyzetének tisztázása folyamán szerzett információkra vonatkozó bejelentési kötelezettség alól. Ily módon a jogi
tanácsadásra továbbra is vonatkozik a szakmai titoktartás
kötelezettsége, kivéve, ha a jogi tanácsadó pénzmosási
vagy terrorizmus finanszírozási tevékenységekben vesz
részt, ha a jogi tanácsot pénzmosás vagy terrorizmus
finanszírozásának céljára nyújtják, vagy ha a jogász
tudja, hogy az ügyfél a jogi tanácsot pénzmosás vagy
terrorizmus finanszírozása érdekében kéri.

A közvetlenül összehasonlítható szolgáltatások tekintetében egyformán kell eljárni, amennyiben azokat az ezen
irányelv hatálya alá tartozó szakemberek bármelyike
nyújtja. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben és az Európai
Unióról szóló szerződésben megállapított jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, egyes tagállamokban az ügyfelet jogi eljárásokban védő vagy
képviselő, vagy az ügyfél jogi helyzetét tisztázó könyvvizsgálók, külső könyvszakértők és adótanácsadók
esetében az általuk e feladatok ellátása során szerzett
információknak nem kell az ezen irányelvben szabályozott bejelentési kötelezettségek alá tartozniuk.

(22)

Fel kell ismerni, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának kockázata nem minden esetben
ugyanaz. A kockázatalapú megközelítéssel összhangban
be kell vezetni a közösségi jogalkotásba azt az elvet,
hogy megfelelő esetekben engedélyezik az egyszerűsített
ügyfél-átvilágítást.

(23)

A közjegyzők vagy egyéb független jogi hivatások képviselői által vezetett közös számlák tényleges tulajdono-
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(24)

Ugyanígy a közösségi jogalkotásnak fel kell ismerni,
hogy bizonyos helyzetek nagyobb kockázatot jelentenek
a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának szempontjából. Bár minden ügyfél személyazonosságát és
üzleti profilját meg kell állapítani, vannak olyan esetek,
amikor különösen szigorú ügyfél-azonosítási és igazolási
eljárásokra van szükség.

(25)

Ez különösen igaz az olyan magánszemélyekkel való
üzleti kapcsolatokban, akik fontos állami pozíciókat
töltenek vagy töltöttek be, különösen ha ezek
a személyek olyan országokból jönnek, ahol szélesen
elterjedt a korrupció. Az ilyen kapcsolatok a pénzügyi
szektort különösen jelentős, a pénzügyi szektor tekintélyét érintő és/vagy jogi kockázatoknak tehetik ki.
A korrupció elleni küzdelemre irányuló nemzetközi
erőfeszítés is indokolja az ilyen esetekben alkalmazott
fokozott figyelmet, és a nemzeti politikai közszereplők
tekintetében a szokásos ügyfél-átvilágításra vonatkozó
intézkedések, vagy a másik tagállamban vagy harmadik
országban lakóhellyel rendelkező politikai közszereplőkre vonatkozó megerősített ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazását.

(26)

Az üzleti kapcsolat létesítéséhez a felső vezetés által
adott jóváhagyás beszerzése nem az igazgatótanács,
hanem az ilyen jóváhagyást kérő személy közvetlen felettesének jóváhagyását foglalja magában.

(27)

Az üzleti késedelmekhez és a hatékonyság csökkenéséhez vezető ismételt ügyfélazonosítási eljárás elkerülése
érdekében helyénvaló megfelelő biztosítékok mellett
megengedni az olyan ügyfelek befogadását, akiknek az
azonosítását máshol már elvégezték. Azokban az
esetekben, amikor az ezen irányelv hatálya alá tartozó
személy vagy intézmény harmadik személy által elvégzett ellenőrzésre hagyatkozik, az ügyfél-átvilágítási
eljárás alkalmazása azon intézmény vagy személy végső
felelőssége, amelynél az ügyfelet befogadják. A harmadik
személy vagy a befogadó fél az ügyféllel való, ezen
irányelv hatálya alá tartozó kapcsolata erejéig továbbra is
felel az ezen irányelvben foglalt előírások betartásáért,
beleértve a gyanús ügyletek bejelentésére és
a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó kötelezettségét
is.
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(29)

(30)
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Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy
személyek és az irányelv hatálya alá nem tartozó, külső
természetes vagy jogi személyek között fennálló, szerződésen alapuló meghatalmazotti vagy kiszervezési
kapcsolat esetében az irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy személyek részeként tevékenykedő meghatalmazottakra vagy kiszervező szolgáltatókra vonatkozó
bármely pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettség csak a szerződésen alapulhat, és
nem ezen az irányelven. Az ezen irányelvnek való
megfelelés felelőssége továbbra is az irányelv hatálya alá
tartozó intézményt vagy személyt terheli.

A gyanús ügyleteket a pénzügyi információs egységnek
(Financial Intelligence Unit, a továbbiakban: FIU) kell
jelenteni, amely országos központként működik
a gyanús, lehetséges pénzmosásra vagy terrorizmus
finanszírozására utaló ügyletekre vonatkozó bejelentések
és egyéb információk, fogadása, elemzése és az illetékes
hatóságokhoz történő továbbítása tekintetében. Ez nem
kényszerítheti a tagállamokat az olyan meglévő bejelentési
rendszereik
megváltoztatására,
amelyekben
a bejelentés az ügyészségeken vagy egyéb bűnüldöző
hatóságokon keresztül történik, amennyiben azok az
információkat haladéktalanul és szűrés nélkül továbbítják
az FIU-khoz, hogy ezek szabályszerűen tudják kötelezettségeiket teljesíteni, beleértve a más FIU-kkal való nemzetközi együttműködést.

A gyanús ügyletek végrehajtásának általános tilalmától
eltérően az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek az illetékes hatóságok értesítését
megelőzően végrehajthatják a gyanús ügyleteket, ha
a végrehajtás elkerülése nem lehetséges, vagy ha végrehajtás elmaradása egy feltételezett pénzmosási vagy
terrorizmus-finanszírozási művelet kedvezményezettjének felderítését valószínűleg akadályozná. Ez azonban
nem érinti a tagállamok által vállalt azon nemzetközi
kötelezettségeket, hogy a terroristák, terroristaszervezetek vagy a terrorizmust finanszírozó személyek
pénzeszközeit és vagyonát az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak
megfelelően haladéktalanul befagyasszák.

(31)

Amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy élni
kíván a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott
mentességgel, engedélyezheti vagy előírhatja az ott említett személyeket képviselő önszabályozó testületnek,
hogy az e személyektől a 23. cikk (2) bekezdésében
meghatározott körülmények között kapott információt
ne továbbítsa az FIU felé.

(32)

Számos esetben érte fenyegetés vagy ellenséges fellépés
azokat a munkavállalókat, akik bejelentést tettek pénzmosásra utaló gyanújukról. Bár ez az irányelv nem avatkozhat be a tagállamok bírósági eljárásaiba, ez egy rendkívül jelentős kérdés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszer hatékonysága szempontjából.
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A tagállamoknak tudniuk kell erről a problémáról, és
minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak érdekében, hogy a munkavállalókat megvédjék az ilyen
fenyegetéstől vagy ellenséges fellépéstől.

(33)

Az információk 28. cikk szerinti közzétételének
a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) a személyes adatok
harmadik országok részére történő továbbadására vonatkozó előírásainak megfelelően kell történnie. Ezen
túlmenően, a 28. cikk rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az adatvédelemre és a szakmai titoktartásra vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.

(34)

Azok a személyek, akik valamely hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató számára szerződés alapján csupán papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá,
ugyanígy azon természetes vagy jogi személyek sem,
akik vagy amelyek a hitelintézetek vagy pénzügyi szolgáltatók számára a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert, illetve
elszámolási vagy fizetési rendszert működtetnek.

(35)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása nemzetközi problémák, és az ellenük folytatott küzdelemnek
globálisnak kell lennie. Amennyiben a közösségi hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók olyan harmadik országokban rendelkeznek fiókokkal és leányvállalatokkal,
amelyekben e területen elégtelen a jogi szabályozás, az
egy intézményen vagy intézménycsoporton belül való
nagyon eltérő előírások alkalmazásának elkerülése érdekében ezeknek a közösségi előírásokat kell alkalmazniuk,
vagy ha ez lehetetlen, akkor értesíteniük kell
a letelepedésük szerinti tagállam illetékes hatóságait.

(36)

Fontos, hogy a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók
gyorsan tudjanak reagálni az arra vonatkozó információkérésekre,
hogy
üzleti
kapcsolatban
állnake meghatározott személyekkel. Az ilyen üzleti kapcsolatok megállapítása és a vonatkozó információk gyors
rendelkezésre bocsátása érdekében a hitelintézeteknek és
pénzügyi szolgáltatóknak eredményes, üzleti tevékenységük terjedelmének és jellegének megfelelő információs
rendszerekkel
kell
rendelkezniük.
Különösen
a hitelintézetek és nagyobb pénzügyi szolgáltatók
esetében indokolt, hogy elektronikus rendszerekkel
rendelkezzenek. Különösen fontos ez utóbbi rendelkezés
azon eljárások kapcsán, amelyek olyan intézkedésekhez
vezetnek, mint például valamely vagyonnak (beleértve
a terroristák vagyonát) a terrorizmus elleni küzdelemre
vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak
megfelelő befagyasztása vagy lefoglalása.

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL
L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
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Ez az irányelv részletes szabályokat állapít meg az
ügyfél-átvilágítási eljárásra, beleértve a megerősített
ügyfél-átvilágítást a nagy kockázatú ügyfelek vagy üzleti
kapcsolatok esetében, úgy mint a megfelelő eljárásokat
annak megállapítására, hogy politikai közszereplőről
van-e szó, és tartalmaz egy sor további követelményt,
például a megfelelésigazgatási eljárások és politikák
tekintetében. Az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi intézmény és személy köteles valamennyi ilyen
követelményt betartani, a tagállamoktól pedig elvárják,
hogy e rendelkezések részletes végrehajtását igazítsák
a különböző foglalkozások jellegzetességeihez, illetve az
ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek mérete és nagyságrendje közötti eltérésekhez.

(38)

Az intézmények és más, e területen a közösségi jogi
szabályozás hatálya alá tartozó jogalanyok elkötelezetté
tétele érdekében, ahol ez alkalmazható, az általuk tett
bejelentések hasznosságáról és nyomon követéséről
visszajelzéseket kell a rendelkezésükre bocsátani. Ennek
lehetővé tétele érdekében és azért, hogy ellenőrizhető
legyen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
elleni küzdelmet szolgáló rendszereik eredményessége,
a tagállamoknak erre vonatkozó statisztikákkal kell
rendelkezniük és ezeket folyamatosan tökéletesíteniük
kell.

(39)

Pénzváltó iroda, vagyonkezelési vagy társasági szolgáltatást nyújtó szervezet vagy kaszinó nemzeti bejegyzése
vagy engedélyezése során az illetékes hatóságoknak
gondoskodniuk kell arról, hogy azok a személyek, akik
e jogalanyokban ténylegesen irányítják vagy irányítani
fogják az üzleti tevékenységet, valamint a tényleges tulajdonosok megfeleljenek a szükséges alkalmassági feltételeknek. Az egyes személyek alkalmassági feltételeknek
való megfelelése megállapítására szolgáló szempontokat
nemzeti szinten a nemzeti jognak megfelelően kell
megállapítani. E szempontoknak legalább annak szükségességét kell tükrözniük, hogy az ilyen jogalanyokat
megóvják attól, hogy vezetőik vagy tényleges tulajdonosaik bűnözési célból velük visszaéljenek.

(40)

(41)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
nemzetközi jellegére tekintettel a tagállamok pénzügyi
információs egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről
szóló, 2000. október 17-i 2000/642/IB tanácsi határozata szerint (1) a lehető legnagyobb mértékben elő kell
segíteni az együttműködést és a koordinációt az FIUk között, beleértve egy EU „FIU-net” (FIU-k hálózata)
létrehozását. Ennek érdekében a Bizottság megadja
a koordináció megkönnyítéséhez szükséges segítséget,
beleértve a pénzügyi támogatást is.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelem fontosságának arra kell ösztönöznie
a tagállamokat, hogy hatékony, arányos és visszatartó
erejű szankciókat állapítsanak meg a nemzeti jogban az
ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések
betartásának elmulasztása esetére. Meg kell állapítani

(1) HL L 271., 2000.10.24., 4. o.
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a természetes és jogi személyekre alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezéseket. Mivel a bonyolult pénzmosási vagy terrorizmus-finanszírozási műveletekben
gyakran vesznek részt jogi személyek, a szankciókat
a jogi személyek által folytatott tevékenységhez kell
igazítani.

(42)

A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) és b) alpontjaiban
foglalt tevékenységet valamely jogi személy szervezetén
belül, de önállóan végző természetes személyek önállóan
felelnek ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelésért, kivéve a 35. cikkben foglaltakat.

(43)

Ezen irányelv eredményes és megfelelően következetes
végrehajtása érdekében szükség lehet az ezen irányelvben meghatározott szabályok technikai vonatkozásainak pontosítására, figyelembe véve a különböző tagállamokban létező különféle pénzügyi eszközöket, szakmákat és kockázatokat, valamint a műszaki fejlődést
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelem terén. A Bizottságot ennek megfelelően fel kell
hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket
fogadjon el, így például arra vonatkozólag, hogy melyek
azok az alacsony vagy magas kockázattal járó helyzetek
azonosítására vonatkozó szempontok, amelyek alapján
elegendő lehet az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás, illetve
amelyek alapján a megerősített ügyfél-átvilágításra lehet
szükség, feltéve, hogy a végrehajtási intézkedések nem
módosítják ezen irányelv alapvető elemeit, valamint
hogy a Bizottság az ebben foglalt elveknek megfelelően
jár el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottsággal folytatott konzultációt
követően.

(44)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló,
1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal
összhangban kell elfogadni (2). Ennek érdekében létre kell
hozni egy új, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottságot, amely a 91/
308/EGK irányelvvel létrehozott pénzmosás megelőzésével foglalkozó kapcsolattartó bizottságot váltja fel.

(45)

Figyelembe véve, hogy a 91/308/EGK irányelvet lényegesen és alapvetően kellene módosítani, az egyértelműség érdekében az irányelvet hatályon kívül kell
helyezni.

(46)

Mivel ezen irányelv célkitűzését, nevezetesen a pénzügyi
rendszer pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási célból
történő felhasználásának megakadályozását a tagállamok
egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért
azok a fellépés terjedelme és hatása miatt közösségi
szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak
szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben
meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az
irányelv nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges
mértéket.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

L 309/20
(47)

(48)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

Az ezen irányelvvel összhangban lévő végrehajtási
jogkörök gyakorlása során a Bizottságnak tiszteletben
kell tartania a következő elveket: a nagymértékű átláthatóság szükségessége és konzultáció az ezen irányelv
hatálya alá tartozó intézményekkel és személyekkel, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal; annak
biztosítása, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek
az előírások következetes betartásáról gondoskodni;
a végrehajtási intézkedések során az ezen irányelv
hatálya alá tartozó intézmények és személyek hasznai és
költségei közötti egyensúly hosszú távú megőrzése;
annak szükségessége, hogy a végrehajtási intézkedések
megvalósítása során a kockázatérzékeny megközelítéssel
összhangban biztosítsák a szükséges rugalmasságot;
annak szükségessége, hogy gondoskodjanak az ezen
a területen létező más közösségi jogszabályokkal való
összhangról; annak szükségessége, hogy megvédjék
a Közösséget, annak tagállamait és polgárait a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozásának következményeitől.

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és
betartja különösen az Európai Unió alapjogi chartájában
elismert elveket. Ezen irányelv egyetlen része sem értelmezhető vagy hajtható végre az emberi jogokról szóló
európai egyezménnyel nem összeegyeztethető módon,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
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tében, hogy az bűnözői cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik;
c) vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata a szerzés
időpontjában annak ismeretében, hogy az bűnözői cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből
származik;
d) az előző pontokban említett bármely cselekmény elkövetésében való részvétel, elkövetésére való szövetkezés, elkövetésének megkísérlése, valamint elkövetésének támogatása,
pártolása, elősegítése és ajánlása.
(3) A cselekmény akkor is pénzmosásnak minősül, ha
a tisztára mosandó vagyont eredményező cselekményeket más
tagállam vagy egy harmadik ország területén hajtották végre.

(4) Ezen irányelv alkalmazásában „terrorizmus finanszírozása”: pénzeszközök bármely, közvetlen vagy közvetett módon
történő rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal
a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy
részben a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002.
június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (1) 1–4.
cikkében meghatározott bűncselekmények elkövetésére fogják
felhasználni.

(5) A (2) és a (4) bekezdésben említett cselekmények
tényállási elemeként megkívánt ismeretre, szándékra vagy
célzatra az objektív ténybeli körülményekből lehet következtetni.

2. cikk
I. FEJEZET

(1)

Ezt az irányelvet alkalmazni kell:

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. a hitelintézetekre;
1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának tilalmát.

2. a pénzügyi szolgáltatókra;
3. a szakmai tevékenységük folytatása során eljáró alábbi jogi
és természetes személyekre:
a) könyvvizsgálókra, külső könyvelőkre és adótanácsadókra;

(2) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő
szándékos elkövetői magatartás minősül pénzmosásnak:
a) vagyon átváltása vagy átruházása annak ismeretében, hogy
az bűnözői cselekményből vagy ilyen cselekményben való
közreműködésből származik, a vagyon jogellenes eredetének
elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény
elkövetésében részt vevő személy tevékenysége jogi következményeinek elkerülése céljából nyújtott segítség;
b) a vagyon valódi természetének, forrásának, helyének, rendelkezésre állásának, mozgásának, a hozzáfűződő jogoknak
vagy tulajdonjogának elrejtése vagy leplezése, annak ismere-

b) közjegyzőkre és más független jogi hivatás képviselőire,
ha azok akár az ügyfelük nevében vagy javára bármilyen
pénzügyi vagy ingatlanügyletben eljárnak, vagy ügyfelüknek az alábbiakra vonatkozó ügyletek tervezésében
vagy végrehajtásában nyújtanak segítséget:
i. ingatlanvagyon vagy üzleti részesedés adásvétele;
ii. az ügyfél pénzének, értékpapírjainak vagy más
vagyoni eszközeinek kezelése;
(1) HL L 164., 2002.6.22., 3. o.
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iii. bank-, takarék- vagy értékpapírszámlák megnyitása
vagy kezelése;

4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
befektetési vállalkozás;

iv. társaságok létesítéséhez, működtetéséhez vagy vezetéséhez szükséges vagyoni hozzájárulások megszervezése;

d) a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó
kollektív befektetési vállalkozás;

v. vagyonkezelő társaságok, társaságok vagy hasonló
szervezetek létesítése, működtetése vagy vezetése;
c) az a) vagy b) pont hatálya alá nem tartozó vagyonkezelői
vagy társasági szolgáltatókra;
d) ingatlanügynökökre;
e) árukkal kereskedő más természetes vagy jogi személyekre
legalább 15 000 EUR összegű készpénzfizetések esetén,
attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben
vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor;
f) a kaszinókra.
(2) A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy a pénzügyi
tevékenységgel alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon foglalkozó természetes vagy jogi személyek, és akik vagy amelyek
esetében alacsony a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása előfordulásának kockázata, nem tartoznak a 3. cikk (1)
vagy (2) bekezdésének hatálya alá.

3. cikk
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:
1. „hitelintézet”: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i
2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1)
1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve a Közösségen belül vagy azon
kívül központi irodával rendelkező hitelintézeteknek az
említett irányelv 1. cikkének (3) bekezdése szerinti, Közösségben található fiókjait;
2. „pénzügyi szolgáltató”:
a) a hitelintézettől különböző vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2000/12/EK irányelv I. mellékletének
2–12. és 14. pontjában felsorolt egy vagy több művelet
elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltást
(„bureaux de change”) és a készpénzátutalást végző
irodák tevékenységeit is;
b) az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i
2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2)
összhangban jogszerűen felhatalmazott biztosítótársaság, amennyiben az említett irányelv hatálya alá
tartozó tevékenységeket végez;
c) a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3)
(1) HL L 126., 2000.5.26., 1. o. A legutóbb a 2005/1/EK irányelvvel
(HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 345., 2002.12.19., 1. o. A legutóbb a 2005/1/EK irányelvvel
módosított irányelv
(3) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
(4) HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

e) a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i
2002/92/EK irányelv (4) 2. cikkének 5. pontjában
meghatározott biztosításközvetítő, kivéve az említett
irányelv 2. cikkének 7. pontjában foglalt biztosításközvetítőt életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;
f) az a)–e) pontokban említett, a Közösségen belül vagy
azon kívül központi irodával rendelkező pénzügyi szolgáltatóknak a Közösségben található fiókjai;
3. „vagyon”: az a dolog, akár materiális, akár immateriális,
ingó vagy ingatlan, fizikai vagy eszmei, valamint bármilyen
formájú olyan jogi dokumentum vagy okirat, ideértve az
elektronikust és digitálist is, amely bizonyítja az ilyen
dolgokban megtestesült jogcímet vagy bennük lévő érdekeltséget;
4. „bűnözői cselekmény”: súlyos bűncselekmény elkövetésében való mindenfajta bűnözői részvétel;
5. „súlyos bűncselekmények” alapvetően:
a) a 2002/475/IB kerethatározat 1–4. cikkében meghatározott cselekmények;
b) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni 1988. évi ENSZ egyezmény 3. cikke
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bármely
bűncselekmény;
c) az Európai Unió tagállamaiban a bűnszervezetben való
részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról szóló, 1998.
december 21-i 98/733/IB tanácsi együttes fellépés (5)
1. cikkében meghatározott bűnszervezetek tevékenységei;
d) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről
szóló egyezmény (6) 1. cikke (1) bekezdésében és
2. cikkében meghatározott, legalább súlyosnak
minősülő csalás;
e) korrupció;
f) minden olyan bűncselekmény, amely maximálisan legalább egy év szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással büntetendő, illetve azon államok esetében, amelyeknek a jogrendszere a bűncselekményekre legalacsonyabb büntetési tételt ír elő, minden olyan
bűncselekmény, amely legalább hathónapos szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással büntetendő;
(5) HL L 351., 1998.12.29., 1. o.
(6) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.
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6. „tényleges tulajdonos”: azon természetes személy(ek),
amely(ek) az ügyfél végső tulajdonosa(i), vagy azt végső
soron irányítja (irányítják), és/vagy az a természetes
személy, amelynek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy valamely tevékenységet folytatnak.
A tényleges tulajdonos fogalma legalább magában foglalja:
a) vállalatok esetében:
i. azon természetes személy(ek), aki(k) valamely
jogalanyban szerzett közvetlen vagy közvetett
tulajdon, illetve a jogalany részvényeinek vagy szavazati jogainak megfelelő százaléka fölötti ellenőrzés
révén – beleértve a bemutatóra szóló részvények
birtoklását is – végső soron a jogalany tulajdonosa,
vagy azt irányítja, amennyiben ez a jogalany nem
a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre
a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak; a 25 %
plusz egy részvény vagy egy szavazati jog a szóban
forgó feltétel teljesülése szempontjából elegendőnek
tekintendő;
ii. olyan természetes személy(ek), akik egyéb módon
gyakorolnak ellenőrzést egy jogalany vezetése felett;
b) olyan jogalanyok, így alapítványok, valamint társulás
jellegű jogi megállapodások, így vagyonkezelő társaságok esetében, amelyek pénzeszközöket kezelnek és
osztanak szét:
i. abban az esetben, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták, az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) egy társulás jellegű jogi megállapodás
vagy jogalany vagyona legalább 25 %-ának
a kedvezményezettje(i);
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c) székhely, üzleti cím, levelezési vagy igazgatási cím,
továbbá bármely más kapcsolódó szolgáltatás nyújtása
társaság, személyegyesítő társaság vagy más jogi
személy, illetve társulás jellegű jogi megállapodás
részére;
d) kifejezett vagyonkezelő társaság vagy hasonló társulás
jellegű jogi megállapodás vagyonkezelőjeként végzett
tevékenység vagy ilyen tevékenység végzéséről való
gondoskodás más személy részére;
e) eljárás részvényesi meghatalmazottként más személy
javára vagy ilyen eljárásról való gondoskodás más
személy számára, amely nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogszabályoknak
vagy azokkal egyenértékű nemzetközi előírásoknak
megfelelő közzétételi követelmények vonatkoznak;
8. „politikai közszereplők”: olyan természetes személyek, akik
fontos közfeladatokat látnak vagy láttak el, továbbá az
ilyen személyek közvetlen hozzátartozói vagy akikkel
közismerten közeli kapcsolatban állnak;
9. „üzleti kapcsolat”: olyan üzleti, szakmai vagy kereskedelmi
kapcsolat, amely az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek szakmai tevékenységéhez kapcsolódik, és amely a kapcsolat létesítésekor várhatóan tartós
lesz;
10. „fiktív bank”: hitelintézet vagy azzal megegyező tevékenységeket folytató intézmény, amelyet olyan joghatóság alatt
jegyeztek be, amelyben nem rendelkezik érdemi ügyvitelt
és vezetést magában foglaló fizikai jelenléttel, továbbá az
intézmény nincs kapcsolatban egy szabályozott pénzügyi
csoporttal sem.

4. cikk
ii. abban az esetben, ha a társulás jellegű jogi megállapodás vagy jogalany hasznait élvező egyéneket még
ezután kell meghatározni, azon személyek
csoportja, akiknek legfőbb érdeke a társulás jellegű
jogi megállapodás vagy jogalany létrehozása, illetve
működtetése;
iii. az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) ellenőrzést
gyakorol(nak) egy társulás jellegű jogi megállapodás
vagy jogalany vagyonának legalább 25 %-a felett;
7. „vagyonkezelői és társasági szolgáltatók”: bármely olyan
természetes vagy jogi személy, aki harmadik személyek
részére a következő szolgáltatások bármelyikét üzletszerűen nyújtja:
a) társaságok vagy más jogi személyek alapítása;
b) társaság igazgatójaként vagy ügyvezetőjeként, személyegyesítő társaságban tagként vagy más jogi személyek
esetén hasonló tisztségben folytatott tevékenység, vagy
ilyen tevékenység végzéséről való gondoskodás más
személy részére;

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezen irányelv
rendelkezéseit teljes mértékben vagy részben kiterjesszék
a 2. cikk (1) bekezdése alá tartozó intézményektől és személyektől különböző olyan foglalkozásokra és vállalkozáskategóriákra, amelyek által végzett tevékenységek különösen alkalmasak
arra, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására
használják őket.
(2) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy ezen irányelv
rendelkezéseit a 2. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő
foglalkozásokra és vállalkozáskategóriákra is kiterjeszti, erről
a döntéséről tájékoztatja a Bizottságot.

5. cikk
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése
érdekében a tagállamok az ezen irányelv hatálya alá tartozó
területen szigorúbb rendelkezéseket is elfogadhatnak, vagy
hatályban tarthatnak.
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az ügyfélről, az üzleti és kockázati profilról szerzett ismereteivel, ideértve, ahol szükséges, a pénzeszközök forrását is,
valamint annak biztosítása, hogy a dokumentumok, adatok
és információk naprakészek legyenek.

II. FEJEZET
ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS
1. SZAKASZ

Általános Rendelkezések
6. cikk
A tagállamok megtiltják a hitelintézeteik és pénzügyi szolgáltatóik számára, hogy nem névre szóló számlákat vezessenek vagy
nem névre szóló takarékbetétkönyveket nyissanak. A 9. cikk
(6) bekezdésétől eltérően, a tagállamoknak minden esetben elő
kell írniuk, hogy a meglévő névtelen számlák vagy névtelen
takarékbetétkönyvek tulajdonosait és kedvezményezettjeit –
a lehető leghamarabb, és minden esetben még a számlák vagy
takarékbetétkönyvek bármilyen módon történő felhasználását
megelőzően – ügyfél-átvilágításnak vessék alá.

(2) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és
személyeknek az (1) bekezdésben megállapított ügyfél-átvilágítási követelmények mindegyikét alkalmazniuk kell, de kockázatérzékenységi alapon megállapíthatják az ilyen intézkedések
terjedelmét az ügyfél, az üzleti kapcsolat, a termék vagy az
ügylet típusától függően. Az ezen irányelv hatálya alá tartozó
intézményeknek és személyeknek képesnek kell lenniük arra,
hogy a 37. cikkben megjelölt hatóságoknak, beleértve az önszabályozó testületeket is, bizonyítani tudják, hogy az intézkedések
terjedelme a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
kockázataira tekintettel megfelelő.

9. cikk
7. cikk
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek
az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a következő esetekben
alkalmazzák:

(1) A tagállamok előírják, hogy az ügyfél vagy tényleges
tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzésének az
üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügylet végrehajtása előtt kell
megtörténnie.

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
b) a legalább 15 000 EUR összegű alkalmi ügyletek teljesítésekor attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen
műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben
kerül sor;
c) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása gyanújának
esetében, tekintet nélkül bármilyen eltérésre, kivételre vagy
küszöbértékre;
d) ha kétség merül fel a korábban kapott ügyfélazonosító
adatok valódiságáról vagy megfelelőségéről.
8. cikk
(1) Az ügyfél-átvilágítási
foglalják magukban:

intézkedések

a

következőket

a) az ügyfél azonosítása és személyazonosságának igazoló
ellenőrzése, megbízható és független forrásból származó
okmányok, adatok vagy információk alapján;
b) adott esetben a tényleges tulajdonos azonosítása, és kockázatalapú és megfelelő intézkedések meghozatala személyazonosságának olyan igazoló ellenőrzése céljából, hogy az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézmény vagy a személy biztos
legyen abban, hogy ki a tényleges tulajdonos, ideértve a jogi
személyek, vagyonkezelő társaságok és hasonló társulás
jellegű jogi megállapodások vonatkozásában a kockázatalapú
és megfelelő intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértése céljából;
c) információszerzés az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett
jellegéről;
d) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése, ideértve
a kapcsolat fennállása folyamán vállalt ügyletek elemzését
annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtott ügyletek
összhangban legyenek az intézménynek vagy a személynek

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a tagállamok engedélyezhetik, hogy az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat létrehozása
során történjen meg, amennyiben ez a rendes üzletmenet
megszakításának elkerülése érdekében szükséges, és ha
a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának csekély
kockázata áll fenn. Ebben az esetben ezen eljárásokat az első
kapcsolatfelvételt követően a lehető leghamarabb be kell
fejezni.
(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a tagállamok az életbiztosítási üzletággal kapcsolatosan engedélyezhetik, hogy
a kötvény kedvezményezettje személyazonosságának igazoló
ellenőrzésére csak az üzleti kapcsolat létrejöttét követően
kerüljön sor. Ebben az esetben az ellenőrzésnek a kifizetéssel
egyidejűleg vagy azt megelőzően kell megtörténnie, illetve azzal
egyidejűleg vagy azt megelőzően, hogy a kedvezményezett
a kötvényből eredő jogait érvényesíti.
(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a tagállamok lehetővé
tehetik a bankszámlanyitást, feltéve, hogy megfelelő biztonsági
előírások biztosítják, hogy sem az ügyfél, sem a nevében eljáró
személy nem végezhet műveleteket a fenti rendelkezések maradéktalan teljesítéséig.
(5) A tagállamok előírják, hogy olyan esetekben, ahol az
érintett intézmény vagy személy nem képes megfelelni valamely
ügyfél esetében a 8. cikk (1) bekezdése a)–c) pontjának, akkor
az érintett ügyfélre vonatkozóan nem hajthat végre az ügyfél
megbízása alapján bankszámlán keresztül műveleteket, nem
létesíthet vele üzleti kapcsolatot, nem hajthat végre számára
tranzakciókat, vagy meg kell szüntetnie vele az üzleti kapcsolatot, és mérlegelnie kell, hogy az ügyféllel kapcsolatban
készítsen-e a 22. cikknek megfelelően bejelentést a pénzügyi
hírszerző egység (a továbbiakban: FIU) részére.
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A tagállamok nem kötelesek alkalmazni az előző albekezdést
azokban az esetekben, amikor közjegyzők, független jogi
hivatás képviselői, könyvvizsgálók, külső könyvelők és adótanácsadók megbizonyosodnak ügyfeleik jogi helyzetéről, illetve
amikor bírósági eljárásokban, illetve azokkal kapcsolatosan
ügyfeleik védelmét vagy képviseletét látják el, beleértve az
eljárás kezdeményezésére vagy annak elkerülésére vonatkozó
tanácsadást is.
(6) A tagállamok előírják, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó intézmények és személyek ne csak az új ügyfelek
esetében alkalmazzanak ügyfél-átvilágítási eljárást, hanem
kockázatérzékenységi alapon, megfelelő időnként a meglévő
ügyfelek esetében is.
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országokban jegyzett társaságok, amelyekre a közösségi
joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;

b) tagállamokbeli vagy harmadik országokbeli közjegyzők vagy
más független jogi hivatás képviselői által vezetett közös
számlák tényleges tulajdonosai azzal a feltétellel, hogy
a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
követelmények kiterjednek rájuk, és e követelmények betartása tekintetében felügyelet alatt állnak, valamint hogy
a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó
adatok a közös számlák letéteményeseként működő intézmények számára kérésre hozzáférhetőek;

c) belföldi hatóságok;
10. cikk
(1) A tagállamok előírják, hogy a kaszinók ügyfeleit azonosítani, és személyazonosságukat ellenőrizni kell, amennyiben legalább 2 000 EUR értékben vásárolnak vagy cserélnek szerencsejáték-zsetonokat.
(2) Az állami felügyelet alá tartozó kaszinók tekintetében
minden esetben úgy kell tekinteni, hogy teljesítették az ügyfélátvilágítási követelményeket, ha a vásárolt szerencsejáték-zseton
összegére való tekintet nélkül az ügyfeleiket a belépést
követően közvetlenül vagy előtte nyilvántartásba veszik, azonosítják, és a személyazonosságukat ellenőrzik.

2. SZAKASZ

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

vagy olyan egyéb ügyfelek tekintetében, amelyeknél
a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának csekély
kockázata áll fenn, és amelyek megfelelnek a 40. cikk
(1) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott technikai követelményeknek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek
minden esetben elegendő információt kell gyűjteniük annak
megállapítására, hogy az ügyfélre vonatkozhat-e az
e bekezdésekben meghatározott kivétel.

(4) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot
azokról az esetekről, ahol úgy vélik, hogy egy harmadik ország
teljesíti az (1) vagy (2) bekezdésben megállapított feltételeket,
illetve egyéb esetekben, amikor a 40. cikk (1) bekezdése
b) pontjának megfelelően meghatározott technikai követelmények teljesülnek.

11. cikk
(1) A 7. cikk a), b) és d) pontjától, a 8. cikktől és a 9. cikk
(1) bekezdésétől eltérően, az ezen irányelv hatálya alá tartozó
intézményekre és személyekre az ezen pontokban foglalt követelmények nem vonatkoznak, amennyiben az ügyfél az ezen
irányelv hatálya alá tartozó hitelintézetnek és pénzügyi szolgáltatónak vagy harmadik országbeli hitelintézetnek vagy pénzügyi szolgáltatónak minősül, amelyre ott az ezen irányelvben
meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak,
és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll.
(2) A 7. cikk a), b) és d) pontjától, a 8. cikktől és a 9. cikk
(1) bekezdésétől eltérően, a tagállamok lehetővé tehetik az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek számára,
hogy ne alkalmazzanak ügyfél-átvilágítást a következők tekintetében:
a) az olyan jegyzett társaságok, amelyek értékpapírjaival egy
vagy több tagállamban a 2004/39/EK irányelv szerinti
szabályozott piacokon lehet kereskedni, és azon harmadik

(5) A 7. cikk a), b) és d) pontjától, a 8. cikktől és a 9. cikk
(1) bekezdésétől eltérően a tagállamok lehetővé tehetik az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek számára,
hogy ne alkalmazzanak ügyfél-átvilágítást a következők tekintetében:

a) életbiztosítási kötvények, amelyek éves biztosítási díja legfeljebb 1 000 EUR, vagy az egyszeri biztosítási díja legfeljebb
2 500 EUR;

b) nyugdíjtakarékossági biztosítási kötvények, ha nem tartalmaznak visszaváltási záradékot, és a kötvényt nem lehet
biztosítékként felhasználni;

c) alkalmazottaknak nyugellátást nyújtó nyugdíj-, járadék- és
hasonló rendszer, amelyben a hozzájárulás a bérekből való
levonásokkal történik, és a rendszer szabályai nem engedik
meg a rendszerben lévő tagi részesedés engedményezését;
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d) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének
megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (3) bekezdésének
b) pontjában meghatározott elektronikus pénz, ha
a hordozóeszközön tárolt összeg – ha az nem újra
feltölthető – legfeljebb 150 EUR, vagy – ha a hordozóeszköz
újra feltölthető – az egy naptári évben összesen felhasználható összeg legfeljebb 2 500 EUR, kivéve, ha a 2000/46/EK
irányelv (3) bekezdése szerinti birtokos legalább 1 000 eurós
összeget ugyanazon évben visszavált,
vagy más, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának
csekély kockázatával járó termékek vagy ügyletek, amelyek
megfelelnek a 40. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően
meghatározott technikai követelményeknek.

12. cikk
Ha a Bizottság határozatot fogad el a 40. cikk (4) bekezdése
szerint, a tagállamok megtiltják az ezen irányelv hatálya alá
tartozó intézményeknek és személyeknek, hogy egyszerűsített
átvilágítást alkalmazzanak az érintett harmadik országokbeli
hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók vagy jegyzett társaságok
tekintetében, vagy a helyzetből adódóan más olyan jogalanyok
tekintetében, amelyek megfelelnek a 40. cikk (1) bekezdése
b) pontjának megfelelően meghatározott technikai követelményeknek.

3. SZAKASZ

Fokozott ügyfél-átvilágítás
13. cikk
(1) A tagállamok az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek előírják, hogy – a 7. és 8. cikkben,
valamint a 9. cikk (6) bekezdésében említett intézkedések
mellett – kockázatérzékenységi alapon fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazzanak azokban a helyzetekben,
amelyek természetüknél fogva nagyobb pénzmosási és terroristafinanszírozási kockázatot jelenthetnek, valamint legalább a (2),
(3) és (4) bekezdéseknek megfelelő, illetve a pénzmosásnak
vagy a terrorizmus finanszírozásának nagy kockázatát jelentő
egyéb helyzetekben, amelyek megfelelnek a 40. cikk
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően megállapított technikai
követelményeknek.
(2) Amennyiben az ügyfél nem jelent meg személyesen
azonosítás céljából, a tagállamok az érintett intézményeknek és
személyeknek előírják, hogy egyedi és megfelelő intézkedéseket
tegyenek a nagyobb kockázat ellensúlyozására, így például
a következő intézkedések közül egyet vagy többet alkalmazzanak:
(1) HL L 275., 2000.10.27., 39. o.
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a) biztosítsák, hogy az ügyfél személyazonosságának
a megállapítására kiegészítő dokumentumok, adatok vagy
információk alapján kerüljön sor;
b) kiegészítő intézkedéseket tegyenek az átadott dokumentumok ellenőrzése vagy igazolása céljából, vagy az ezen
irányelv hatálya alá tartozó hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató által adott megerősítő igazolás igényeljenek;
c) biztosítsák, hogy a műveletben az első kifizetésre az ügyfél
nevére egy hitelintézetnél nyitott számlán keresztül kerüljön
sor.
(3) Harmadik országokbeli intézményekkel folytatott,
határon
átnyúló
levelezőbanki
kapcsolatok esetében
a tagállamok a hitelintézeteik számára előírják, hogy:
a) elegendő információt gyűjtsenek a levelezett intézménytől
ahhoz, hogy teljes mértékben megértsék a levelezett üzleti
tevékenységének jellegét, és nyilvánosan rendelkezésre álló
információkból megállapítsák az intézmény hírnevét és
a felügyelet minőségét;
b) felmérjék a levelezett intézménynek a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrző eszközeit;
c) jóváhagyást kapjanak a felső vezetéstől az új levelezőbanki
kapcsolat létesítése előtt;
d) dokumentálják minden egyes intézmény felelősségi körét;
e) a továbbításos számlák tekintetében győződjenek meg arról,
hogy a levelezett hitelintézet igazolta a levelező számláihoz
közvetlen hozzáféréssel rendelkező ügyfelek személyazonosságát, és őket folyamatosan ellenőrzi, valamint győződjenek
meg arról is, hogy a levelezett intézmény kérésre közölni
tudja a vonatkozó ügyfél-átvilágítási adatokat.
(4) A más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel
rendelkező, politikai közszereplő személyekkel való ügyletek
vagy üzleti kapcsolatok tekintetében a tagállamok előírják az
ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek, hogy:
a) rendelkezzenek megfelelő, kockázatalapú eljárásokkal annak
megállapításához, hogy az ügyfél politikai közszereplő-e;
b) rendelkezzenek a felső vezetés jóváhagyásával az ilyen
ügyfelekkel való üzleti kapcsolat létesítéséhez;
c) megfelelő intézkedéseket tegyenek az üzleti kapcsolat vagy
az ügylet tárgyát képező vagyon és pénzeszközök forrásának megállapítása érdekében;
d) folyamatosan fokozott figyelemmel kísérjék az üzleti
kapcsolatot.
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(5) A tagállamok megtiltják a hitelintézeteknek, hogy fiktív
bankkal létesítsenek vagy tartsanak fenn levelezőbanki kapcsolatot, és előírják, hogy a hitelintézetek megfelelő intézkedéseket
hozzanak annak biztosítására, hogy ne kezdeményezzenek vagy
folytassanak levelező kapcsolatot olyan bankkal, amelyről
tudják, hogy megengedi számláinak valamely fiktív bank általi
használatát.
(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv
hatálya alá tartozó intézmények és személyek különleges
figyelmet fordítsanak bármely pénzmosási vagy terrorista finanszírozási fenyegetésre, amely a névtelenséget előnyben részesítő
termékekből vagy ügyletekből eredhet, és ha szükséges,
tegyenek intézkedéseket azoknak a pénzmosási vagy terrorista
finanszírozási célokból történő felhasználásának a megelőzése
érdekében.

4. SZAKASZ

Harmadik személyek teljesítése
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minden esetben megengedi azok számára, hogy a 14. cikkel
összhangban elismerjék és elfogadják a 8. cikk (1) bekezdésének
a)–c) pontjában meghatározott azon ügyfél-átvilágítási eljárás
eredményeit, amelyet ezen irányelv értelmében egy másik tagállamban végzett valamely, ugyanazon intézményi besorolásba
tartozó intézmény, és amely megfelel a 16. és 18. cikk követelményeinek, akkor is, ha az e követelmények alapját képező
dokumentumok és adatok nem egyeznek meg az abban
a tagállamban előírtakkal, amelyhez az ügyfelet utalják.

(3) Amennyiben egy tagállam megengedi, hogy a 2. cikk
(1) bekezdése 3. pontjának a)–c) alpontjában meghatározott,
a területén található személyekre belföldön harmadik személyként hagyatkozzanak, a tagállam minden esetben megengedi
számukra, hogy a 14. cikk rendelkezéseivel összhangban elismerjék és elfogadják a 8. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában
meghatározott azon ügyfél-átvilágítási eljárás eredményeit,
amelyet ezen irányelv értelmében egy másik tagállamban
végzett valamely, a 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a)–
c) alpontjában meghatározott személy, és amely megfelel a 16.
és 18. cikk követelményeinek, akkor is, ha az e követelmények
alapját képező dokumentumok és adatok nem egyeznek meg
az abban a tagállamban előírtakkal, amelyhez az ügyfelet
utalják.

14. cikk
A tagállamok megengedhetik az ezen irányelv hatálya alá
tartozó intézmények és személyek számára, hogy harmadik
személyekre hagyatkozzanak a 8. cikk (1) bekezdésének a)–
c) pontjában megállapított követelmények teljesítése tekintetében. Az e követelmények teljesítésére vonatkozó végső
felelősséget azonban továbbra is a harmadik személyre hagyatkozó, ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmény vagy személy
viseli.

16. cikk

(1) E szakasz alkalmazásában „harmadik személyek”
a 2. cikkben felsorolt olyan intézmények és személyek, vagy
harmadik országban található, ezeknek megfelelő intézmények
és személyek, akik/amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) kötelező, törvényesen elismert szakmai nyilvántartásba vétel
vonatkozik rájuk;

15. cikk
(1) Amennyiben egy tagállam megengedi, hogy a 2. cikk
(1) bekezdésének 1. vagy 2. pontjában meghatározott,
a területén található hitelintézetekre és pénzügyi szolgáltatókra
belföldön harmadik személyként hagyatkozzanak, a tagállam
minden esetben megengedi a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott, területén található intézményeknek, hogy a 14. cikkel
összhangban elismerjék és elfogadják a 8. cikk (1) bekezdésének
a)–c) pontjában meghatározott azon ügyfél-átvilágítási követelmények eredményeit, amelyet ezen irányelv értelmében egy
másik tagállamban végzett valamely, a 2. cikk (1) bekezdésének
1. vagy 2. pontjában meghatározott intézmény (kivéve
a pénzváltást, valamint a készpénzátutalást végző irodákat), és
amely megfelel a 16. és 18. cikk követelményeinek, akkor is, ha
az e követelmények alapját képező dokumentumok és adatok
nem egyeznek meg az abban a tagállamban előírtakkal,
amelyhez az ügyfelet utalják.
(2) Amennyiben egy tagállam megengedi, hogy a 3. cikk
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a területén található, pénzváltást, valamint a készpénzátutalást végző irodákra
belföldön harmadik személyként hagyatkozzanak, a tagállam

b) az ezen irányelvben megállapított, vagy azokkal egyenértékű
ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási követelményeket alkalmaznak, és az ezen irányelv betartásának felügyeletére az
V. fejezet 2. szakaszával összhangban kerül sor, vagy olyan
harmadik országban találhatók, amely az ezen irányelvben
megállapítottakkal egyenértékű követelményeket ír elő.
(2) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot
azokról az esetekről, ahol úgy vélik, hogy egy harmadik ország
teljesíti az (1) bekezdés b) pontjában megállapított feltételeket.

17. cikk

Amennyiben a Bizottság a 40. cikk (4) bekezdése alapján határozatot hoz, a tagállamok megtiltják az ezen irányelv hatálya
alá tartozó intézményeknek és személyeknek, hogy az érintett
harmadik országból származó harmadik személyekre hagyatkozzanak a 8. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott követelmények teljesítésekor.

2005.11.25.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

18. cikk
(1) Harmadik személyek haladéktalanul az ezen irányelv
hatálya alá tartozó azon intézménynek vagy személynek rendelkezésére bocsátják a 8. cikk (1) bekezdése a)–c) pontjában
megállapított követelményekkel összhangban igényelt információkat, amelyhez vagy akihez az ügyfelet utalják.
(2) Az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos azonosításának és
ellenőrzési adatainak és a személyazonosságára vonatkozó
egyéb dokumentációnak vonatkozó másolatait a harmadik
személy haladéktalanul továbbítja az ezen irányelv hatálya alá
tartozó azon intézménynek vagy személynek – ezek kérésére –,
amelyhez vagy akihez az ügyfelet utalja.
19. cikk
Ez a szakasz nem vonatkozik a kiszervezéses vagy meghatalmazotti jogviszonyokra, amelyek esetében szerződéses megállapodás
alapján
a
kiszervezési
szolgáltatót
vagy
a meghatalmazottat az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmény vagy személy részének kell tekinteni.
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gatói és alkalmazottai számára, hogy azok teljes mértékben
működjenek együtt a következő módokon:
a) saját kezdeményezésükre haladéktalanul tájékoztatják az
FIU-t, ha az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmény
vagy személy tudomására jut, vagy feltételezi, illetve alapos
gyanúval rendelkezik arra vonatkozóan, hogy pénzmosást
vagy terrorizmus finanszírozását követik vagy követtek el,
illetve kísérelnek vagy kíséreltek meg;
b) kérésére haladéktalanul ellátják az FIU-t minden szükséges
információval a vonatkozó jogszabályok által megállapított
eljárásoknak megfelelően.
(2) Az (1) bekezdésben említett információt annak
a tagállamnak az FIU-jához kell továbbítani, amelynek
a területén az információt továbbító intézmény vagy személy
található. Rendes körülmények között az információkat
a 34. cikkben megállapított eljárásokkal összhangban kijelölt
személy vagy személyek továbbítja, illetve továbbítják.

23. cikk
III. FEJEZET
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
1. SZAKASZ

Általános rendelkezések
20. cikk
A tagállamok előírják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó
intézmények és személyek különös figyelmet fordítsanak
minden olyan tevékenységre, amelyről különösképpen feltételezik, hogy azok jellegüknél fogva pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával állhatnak összefüggésben, így különösen az olyan bonyolult vagy szokatlanul nagy ügyletek és
szokatlan ügylettípusokra, amelyeknek nincs látható gazdasági
vagy nyilvánvalóan jogszerű céljuk.
21. cikk
(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony küzdelem érdekében minden tagállamnak létre kell hoznia
egy FIU-t.
(2) Ezen FIU központi országos egységként jön létre. Az FIU
felel az olyan információk átvételéért (és a megengedett
mértékben igényléséért), elemzéséért, és az illetékes hatóságokkal való közléséért, valamint az olyan információk felfedéséért, amelyek pénzmosással illetve terrorizmus finanszírozásával állhatnak kapcsolatban, vagy amelyeket nemzeti jogszabály, illetve rendelet ír elő. Feladatainak ellátása érdekében az
FIU-t megfelelő forrásokkal kell ellátni.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az FIU alkalomszerűen, közvetlenül vagy közvetve hozzáférhessen azokhoz
a pénzügyi, igazgatási és nyomozó hatósági információkhoz,
amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van.
22. cikk
(1) A tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó
intézmények és személyek, valamint adott esetben ezek igaz-

(1) A 22. cikk (1) bekezdésétől eltérően, a 2. cikk
(1) bekezdése 3. pontjának a) és b) alpontjában említett személyek esetében a tagállamok kijelölhetik az érintett szakmának
egy megfelelő önszabályozó testületét, mint az FIU helyett első
fokon tájékoztatandó hatóságot. A (2) bekezdés sérelme nélkül,
a kijelölt önszabályozó testület ilyen esetben haladéktalanul és
szűrés nélkül továbbítja az információkat az FIU-nak.
(2) A tagállamok nem kötelesek a 22. cikk (1) bekezdésében
megállapított kötelezettségeket alkalmazni a közjegyzők,
független jogi hivatások képviselői, könyvvizsgálók, külső könyvelők és adótanácsadók esetében olyan információk vonatkozásában, amelyeket azok valamely ügyfelüktől kapnak, vagy valamely ügyfelükről szereznek be az ügyfelük jogállásának rögzítésekor vagy az ügyfélnek a bírósági eljárásban vagy azzal
kapcsolatban történő védelme vagy képviselete ellátása során,
ideértve az eljárások indítására vagy azok elkerülésére vonatkozó tanácsadást, attól függetlenül, hogy az ilyen információ
kézhezvételére vagy megszerzésére az ilyen eljárások előtt, alatt
vagy után kerül sor.

24. cikk
(1) A tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó
intézményeknek és személyeknek, hogy mindaddig ne hajtsák
végre az olyan ügyleteket, amelyekről tudomással rendelkeznek
vagy feltételezik, hogy pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosak, amíg be nem fejezték a 22. cikk
(1) bekezdésének a) pontja szerint megkövetelt intézkedések
elvégzését. A tagállamok jogszabályainak megfelelően utasítás
adható arra, hogy ne hajtsák végre az ügyletet.
(2) Arra utaló gyanú esetén, hogy az ilyen ügylet tárgya
pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása, és ha az ügylet
ilyen módon való megakadályozása lehetetlen, vagy az akadályozhatná a feltételezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása kedvezményezettjeinek nyomon követését, akkor az
érintett intézmények és személyek azt követően haladéktalanul
értesítik az FIU-t.
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25. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ha az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézményeknél és személyeknél
végzett ellenőrzések folyamán vagy bármilyen más módon
a 37. cikkben említett illetékes hatóságok olyan tényeket tárnak
fel, amelyek pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával
állhatnak kapcsolatban, akkor azonnal tájékoztatják az FIU-t.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a törvény vagy
rendelet által a részvény-, deviza- és származékos pénzügyi
termékpiacok ellenőrzésére felhatalmazott felügyelő testületek
tájékoztassák az FIU-t, ha olyan tényeket fedeznek fel, amelyek
pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával állhatnak
kapcsolatban.

26. cikk
Ha az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmény vagy
személy, illetve egy ilyen intézmény vagy személy igazgatója
vagy alkalmazottja jóhiszeműen a 22. és a 23. cikkben említett
információkat fed fel a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk
szerint, az nem eredményezi egy szerződés vagy bármilyen
törvényi, jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezés által az
adatközlés vonatkozásában előírt korlátozás megszegését, és
nem vonja maga után az intézménynek vagy a személynek,
illetve az igazgatójának vagy alkalmazottainak semmilyen
felelősségét.

27. cikk
A tagállamok meghoznak minden megfelelő intézkedést az
ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy személyek
azon alkalmazottainak fenyegetés vagy ellenséges fellépés veszélyétől való megvédése érdekében, akik akár belső eljárásokban,
akár az FIU-nak a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúját jelentik be.

2. SZAKASZ

2005.11.25.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem akadályozza
a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről
szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) 2. cikkének 12. pontja értelmében vett ugyanazon csoporthoz tartozó, a tagállamok vagy valamely
harmadik ország intézményei között információk felfedését,
amennyiben ezek teljesítik a 11. cikk (1) bekezdésének feltételeit.

(4) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem akadályozza az
információk felfedését a 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) és
b) alpontjában említett tagállambeli vagy olyan harmadik
országbeli személyek között, ahol ezen irányelvvel egyenértékű
követelmények alkalmazandók, ha az érintett személyek
szakmai tevékenységüket, akár alkalmazottként, akár nem,
ugyanazon jogi személyen vagy egy hálózaton belül folytatják.
E cikk alkalmazásában hálózatnak kell tekinteni azt az átfogóbb
szervezetet, amelyhez a személy tartozik és amelynek közös
tulajdonosai és közös vezetése van, valamint közös ellenőrzéssel rendelkezik.

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában, valamint
és 3. pontjának a) és b) alpontjaiban említett intézmények vagy
személyek esetében az (1) bekezdés szerinti tilalom nem akadályozza az információk felfedését az érintett intézmények vagy
személyek között azokban az esetekben, amelyek ugyanazon
ügyfélre és ugyanazon ügyletre vonatkoznak, amelyben két
vagy több intézmény vagy személy vesz részt, amennyiben az
érintett intézmények olyan tagállamban vagy harmadik
országban találhatók, ahol ezen irányelvvel egyenértékű követelmények alkalmazandók, és ha azok ugyanazon szakmához
tartoznak, valamint ha a szakmai titoktartás és a személyes
adatok védelme tekintetében egyenértékű követelmények vonatkoznak rájuk. A kicserélt információk kizárólag pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megakadályozásának céljaira használhatók.

(6) Ha egy a 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) és
b) alpontjában említett személy egy ügyfelet szándékozik
meggyőzni a jogellenes tevékenységgel való felhagyásról, az
nem eredményez felfedést az (1) bekezdés értelmében.

A felfedés tilalma
28. cikk
(1) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és
személyek, valamint igazgatóik és alkalmazottaik nem tájékoztathatják sem az érintett ügyfelet, sem egyéb harmadik személyeket arról, hogy a 22. és a 23. cikkel összhangban adatokat
továbbítottak, illetve azt, hogy pénzmosással vagy terrorizmus
finanszírozásával kapcsolatos nyomozás folyik, vagy arra
kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem vonatkozik az
információknak a 37. cikkben említett illetékes hatóságok –
ideértve az önszabályozó testületeket is – részére, vagy
bűnüldözés céljából történő felfedésére.
(1) HL L 35., 2003.2.11., 1. o.

(7) A tagállamok értesítik egymást és a Bizottságot azokról
az esetekről, ahol megítélésük szerint egy harmadik ország
teljesíti az (3), (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott feltételeket.

29. cikk

Ha a Bizottság a 40. cikk (4) bekezdése szerinti határozatot
hoz, a tagállamok megtiltják az információk felfedését az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek, valamint
az érintett harmadik ország intézményei és személyei között.

2005.11.25.
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IV. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁS ÉS STATISZTIKAI ADATOK

30. cikk

A tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek, hogy az alábbi dokumentumokat
és információkat őrizzék meg az FIU vagy más illetékes hatóság
által a nemzeti jognak megfelelően bármilyen lehetséges pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása ügyében folytatott
nyomozásban vagy azzal kapcsolatos elemzésben történő
felhasználás céljából:
a) ügyfél-átvilágítás esetében az előírt bizonyítékok másolatát
vagy kivonatait az üzleti kapcsolat lezárását követő legalább
öt évig;
b) üzleti kapcsolatok és ügyletek esetében az alátámasztásul
szolgáló, eredeti iratokból vagy a vonatkozó nemzeti szabályozás értelmében a bírósági eljárásokban elfogadható másolatokból álló bizonyítékot és feljegyzéseket az ügyletek
végrehajtását vagy üzleti kapcsolat megszűnését követő legalább ötéves időszakon át.

31. cikk

(1) A tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó
hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak, hogy adott
esetben, harmadik országokban található fiókjaikban és többségi részesedésű leányvállalataikban legalább az ebben az irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedéseket alkalmazzanak az ügyfelek átvilágítása és nyilvántartása tekintetében.

L 309/29
32. cikk

A tagállamok előírják, hogy hitelintézeteik és pénzügyi szolgáltatóik olyan rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek képessé
teszik őket arra, hogy teljes mértékben és gyorsan reagáljanak
az FIU-tól vagy a nemzeti jogukkal összhangban más hatóságoktól érkező megkeresésekre arra vonatkozóan, hogy
tartanak-e, vagy az előző öt év során tartottak-e fenn üzleti
kapcsolatot meghatározott természetes vagy jogi személyekkel,
és e kapcsolat jellegére vonatkozóan.

33. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen rendszerek hatékonyságára vonatkozó ügyekről szóló átfogó statisztika vezetésével ellenőrizni tudják a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát.
(2) Az ilyen statisztika legalább az FIU-nak bejelentett
gyanús ügyletek számára, az ilyen bejelentésekre adott visszajelzésekre terjed ki, és éves szinten jelzi a vizsgált esetek számát,
a vádemeléssel érintett személyek számát, a pénzmosási vagy
a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos bűncselekmények
miatt elítélt személyek számát és a befagyasztott, lefoglalt vagy
elkobzott vagyon nagyságát.
(3) A tagállamoknak gondoskodnak statisztikai jelentéseik
konszolidált felülvizsgálatának közzétételéről.

V. FEJEZET

HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Amennyiben a harmadik ország jogi szabályozása nem engedi
ilyen egyenértékű intézkedések alkalmazását, a tagállamok
előírják az érintett hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak, hogy ennek megfelelően tájékoztassák az érintett székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait.

(2) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást
azokról az esetekről, ahol egy harmadik ország jogi szabályozása nem engedi az (1) bekezdés első albekezdése értelmében
előírt intézkedések alkalmazását és a megoldáshoz összehangolt
intézkedésre van szükség.

(3) A tagállamok előírják, hogy azokban az esetekben,
amikor az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott
intézkedések alkalmazását egy harmadik ország jogszabályai
nem teszik lehetővé, a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók
kiegészítő intézkedéseket tegyenek, hogy hatékonyan kezeljék
a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának kockázatát.

Belső eljárások, képzés és visszajelzés
34. cikk
(1) A tagállamok előírják, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó intézmények és személyek megfelelő és alkalmas
ügyfél-átvilágítási, bejelentési, nyilvántartási, belső ellenőrzési,
kockázatértékelési, kockázatkezelési, megfelelésigazgatási és
kommunikációs politikákat és eljárásokat állapítsanak meg
a pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos műveletek meggátolása és megelőzése érdekében.
(2) A tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó
hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók számára, hogy közöljék
a vonatkozó stratégiákat és eljárásokat adott esetben harmadik
országbeli fiókjaikkal vagy a többségi tulajdonukban lévő leányvállalataikkal.
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35. cikk
(1) A tagállamok előírják, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó intézmények és személyek megfelelő intézkedéseket
hozzanak annak érdekében, hogy az érintett alkalmazottaik
ismerjék az ezen irányelven alapuló hatályos rendelkezéseket.
Ezek az intézkedések magukban foglalják az érintett alkalmazottaik részvételét a folyamatos speciális képzési programokban, amelyek segítenek nekik az olyan műveletek felismerésében, amelyek pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával lehetnek kapcsolatban, és útmutatást nyújtanak az ilyen
esetekben követendő eljárásra.

2005.11.25.

lelnek-e ezen irányelv követelményeinek, illetve tegyék meg
a szükséges intézkedéseket a megfelelés biztosítására.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes
hatóságokra megfelelő jogköröket ruházzanak, ideértve
a megfelelés figyelemmel kísérése és az ellenőrzések végrehajtása szempontjából fontos adatok összegyűjtésének jogkörét is,
valamint hogy azoknak feladataik ellátásához megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre.
(3) A hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, valamint
kaszinók esetében az illetékes hatóságok fokozottabb felügyeleti
jogkörrel rendelkeznek, nevezetesen a helyszíni vizsgálatok
végzésének lehetőségével.

Ha a 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában felsorolt bármelyik
kategóriába tartozó természetes személy szakmai tevékenységét
egy jogi személy alkalmazottjaként végzi, akkor az ebben
a szakaszban foglalt kötelezettségek inkább arra a jogi
személyre, mint a természetes személyre vonatkoznak.

(4) A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a)–e) pontjában
felsorolt természetes és jogi személyek esetében a tagállamok
megengedhetik, hogy az (1) bekezdésben foglalt feladatokat
kockázatérzékenységi alapon hajtsák végre.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv
hatálya alá tartozó intézmények és személyek hozzáféréssel
rendelkezzenek a pénzmosók és terrorizmusfinanszírozók
módszereiről és a gyanús ügyletek felismeréséhez vezető jelzésekről szóló naprakész információkhoz.

(5) A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) és b) pontjában
felsorolt személyek esetében a tagállamok megengedhetik, hogy
az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat az önszabályozó
testületek végezzék, feltéve, hogy azok eleget tesznek
a (2) bekezdésnek.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy – ha megvalósítható – időben visszajelzést adjanak a feltételezett pénzmosásra
vagy terrorizmus finanszírozására vonatkozó bejelentések hatékonyságáról és nyomon követéséről.

3. SZAKASZ

Együttműködés
2. SZAKASZ

38. cikk

Felügyelet

A Bizottság megadja a szükséges támogatást, a koordináció
megkönnyítése érdekében, beleértve a Közösségen belüli FIUk közötti információcserét is.

36. cikk
(1) A tagállamok előírják, hogy gazdasági tevékenységük
jogszerű folytatása érdekében a pénzváltást végző irodákat,
a vagyonkezelői és társasági szolgáltatást nyújtókat be kell jegyezni, vagy működésüket engedélyhez kell kötni, illetve
a kaszinóknak engedéllyel kell rendelkezniük. A jövőbeni
közösségi jogszabályok sérelme nélkül a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy gazdasági tevékenységük jogszerű folytatása érdekében a készpénzátutalást végző irodák engedéllyel
rendelkezzenek, vagy azokat bejegyezzék.
(2) A tagállamok előírják, hogy az illetékes hatóságoknak
meg kell tagadniuk az (1) bekezdésben említett jogalanyok
engedélyezését vagy bejegyzését, ha nincsenek meggyőződve
arról, hogy azok a személyek, akik az ilyen jogalanyok vállalkozását ténylegesen irányítják, vagy irányítani fogják, vagy az
ilyen jogalanyok tényleges tulajdonosai alkalmas és megfelelő
személyek.

37. cikk
(1) A tagállamok előírják az illetékes hatóságoknak, hogy
legalább hatékonyan kísérjék figyelemmel, hogy az ezen
irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek megfe-

4. SZAKASZ

Szankciók
39. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv
hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek az ennek az
irányelvnek az alapján elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértéséért felelősségre vonhatóak legyenek. A szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell
lenniük.
(2) A tagállamok büntető szankciók kiszabásához való
jogának sérelme nélkül, a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén
a hitelintézetekkel és pénzügyi szolgáltatókkal szemben
megfelelő igazgatási intézkedéseket lehessen foganatosítani vagy
igazgatási eljárásban kiszabható szankciókat lehessen alkalmazni. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek az intézkedések vagy szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó
erejűek legyenek.

2005.11.25.
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(3) Jogi személyek esetén a tagállamok gondoskodnak arról,
hogy ezek legalább az (1) bekezdésben foglalt azon jogszabálysértésekért felelősségre vonhatók legyenek, amelyeket az
ő javukra egy olyan személy követett el, aki vagy maga, vagy
a jogi személy egy szervének részeként járt el, és a jogi
személyben vezető tisztséget tölt be a következők szerint:

a Bizottság a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kiigazítja a 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának
e) alpontjában, a 7. cikk b) pontjában, a 10. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (5) bekezdésének a) és d) pontjában említett
összegeket.

a) a jogi személy képviseletének joga;

(4) Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy egy
harmadik ország nem teljesíti a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdésében, a 28. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdésében, illetve az
(1) bekezdés b) pontja vagy a 16. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti intézkedésekben rögzített feltételeket, vagy
hogy a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti
intézkedések alkalmazását az adott harmadik ország jogszabályai nem teszik lehetővé, ennek megállapításáról a 41. cikk
(2) bekezdésében említett eljárás szerint határozatot hoz.

b) a jogi személy nevében gyakorolt döntési jogkör; vagy
c) a jogi személyen belüli irányítási jogkör.
(4) A (3) bekezdésben szereplő esetek mellett a tagállamok
gondoskodnak arról, hogy a jogi személyek felelősségre
vonhatók legyenek, ha a (3) bekezdésben foglalt személyek
egyike általi felügyelet vagy ellenőrzés hiányossága az
(1) bekezdésben említett jogsértéseknek egy neki alárendelt
személy általi, a jogi személy javára történő elkövetését tette
lehetővé.

VI. FEJEZET
VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

40. cikk
(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni
harcban elért technikai fejlődés figyelembevétele érdekében, és
az ezen irányelv egységes végrehajtásának biztosítása érdekében
a Bizottság a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az alábbi végrehajtási intézkedéseket fogadhatja el:

41. cikk
(1) A Bizottságot munkájában a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása
megelőzésével
foglalkozó
bizottság
(a továbbiakban: „a bizottság”) segíti.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett
határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre, amennyiben az
ezen eljárás szerint elfogadott végrehajtási intézkedések nem
változtatják meg ezen irányelv lényeges előírásait.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében
meghatározott határidő három hónap.
(3)

a) A 3. cikk 2. pontjának a) és d) alpontja, valamint 6., 7., 8.,
9. és 10. pontja szerinti fogalommeghatározások technikai
vonatkozásainak pontosítása;
b) technikai szempontok megállapítása annak a kérdésnek
a megítélésére, hogy a 11. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti
esetekben csekély pénzmosási vagy terrorizmus finanszírozási kockázat áll-e fenn;
c) technikai szempontok megállapítása annak a kérdésnek
a megítélésére, hogy a 13. cikk szerinti esetekben magas
pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat álle fenn;
d) technikai szempontok megállapítása annak értékelésére,
hogy a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban indokolt-e, ha
ezt az irányelvet nem alkalmazzák egyes olyan jogi vagy
természetes személyekre, akik vagy amelyek pénzügyi tevékenységet csak eseti vagy nagyon korlátozott alapon
végeznek.
(2) A Bizottság 2006. június 15-ig mindenképpen elfogadja
az (1) bekezdés b) és d) pontjára vonatkozó első végrehajtási
intézkedéseket.
(3) A közösségi jogszabályok, a gazdasági fejlődés és
a nemzetközi normák változásainak figyelembevételével

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) A már elfogadott végrehajtási intézkedések sérelme
nélkül ezen irányelv azon előírásainak végrehajtását, amelyek
a (2) bekezdés szerinti eljárásban technikai szabályok és
döntések elfogadását igénylik, ezen irányelv hatálybalépését
követő négy év elteltével felfüggesztik. Az Európai Parlament és
a Tanács a vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság javaslatára
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően
meghosszabbíthatja, és e célból azokat a négyéves határidő
lejárta előtt felülvizsgálja.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. cikk
2009. december 15-ig, és azt követően legalább háromévenként, a Bizottság jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról,
és azt benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
A Bizottság az első ilyen jelentésbe belefoglalja az ügyvédek és
egyéb független jogi hivatások képviselői kezelésére vonatkozó
külön vizsgálatot is.
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43. cikk
A Bizottság 2010. december 15-ig jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a 3. cikk (6) bekezdésében említett küszöbérték-arányokról, és különösen figyelembe veszi
a 3. cikk (6) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, valamint
b) pontjának i. és iii. alpontjaiban meghatározott százalékos
érték 25 %-ról 20 %-ra történő csökkentésének lehetséges
előnyeit és következményeit. A Bizottság a jelentés alapján
javaslatot tehet ezen irányelv módosítására.
44. cikk
A 91/308/EGK irányelv hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat az
erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni,
a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

2005.11.25.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak azon nemzeti
jogszabályaik főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket ezen
irányelv alkalmazási körében fogadnak el.
46. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
47. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

45. cikk
(1) A tagállamok 2007. december 15-ig hatályba léptetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, és ezen irányelv rendelkezései, valamint a nemzeti rendelkezések közötti megfelelést
mutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Kelt Strasbourgban, 2005. október 26-án.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

2005.11.25.
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MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Ezen irányelv

91/308/EGK irányelv

1. cikk (1) bekezdése

2. cikk

1. cikk (2) bekezdése

1. cikk (C) bekezdése

1. cikk (2) bekezdésének a) pontja

1. cikk (C) bekezdésének 1. pontja

1. cikk (2) bekezdésének b) pontja

1. cikk (C) bekezdésének 2. pontja

1. cikk (2) bekezdésének c) pontja

1. cikk (C) bekezdésének 3. pontja

1. cikk (2) bekezdésének d) pontja

1. cikk (C) bekezdésének 4. pontja

1. cikk (3) bekezdése

1. cikk (C) bekezdésének harmadik albekezdése

1. cikk (4) bekezdése
1. cikk (5) bekezdése

1. cikk (C) bekezdésének második albekezdése

2. cikk (1) bekezdésének 1. pontja

2a. cikk (1) bekezdése

2. cikk (1) bekezdésének 2. pontja

2a. cikk (2) bekezdése

2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a), b) és d)–f) alpontja

2a. cikk (3)–(7) bekezdése

2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának c) alpontja
2. cikk (2) bekezdése
3. cikk 1. pontja

1. cikk (A) bekezdése

3. cikk 2. pontjának a) alpontja

1. cikk (B) bekezdésének (1) albekezdése

3. cikk 2. pontjának b) alpontja

1. cikk (B) bekezdésének (2) albekezdése

3. cikk 2. pontjának c) alpontja

1. cikk (B) bekezdésének (3) albekezdése

3. cikk 2. pontjának d) alpontja

1. cikk (B) bekezdésének (4) albekezdése

3. cikk 2. pontjának e) alpontja
3. cikk 2. pontjának f) alpontja

1. cikk (B) bekezdésének 2. albekezdése

3. cikk 3. pontja

1. cikk (D) bekezdése

3. cikk 4. pontja

1. cikk (E) bekezdésének 1. albekezdése

3. cikk 5. pontja

1. cikk (E) bekezdésének 2. albekezdése

3. cikk 5. pontjának a) alpontja
3. cikk 5. pontjának b) alpontja

1. cikk (E) bekezdésének 1. francia bekezdése
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Ezen irányelv

2005.11.25.
91/308/EGK irányelv

3. cikk 5. pontjának c) alpontja

1. cikk (E) bekezdésének 2. francia bekezdése

3. cikk 5. pontjának d) alpontja

1. cikk (E) bekezdésének 3. francia bekezdése

3. cikk 5. pontjának e) alpontja

1. cikk (E) bekezdésének 4. francia bekezdése

3. cikk 5. pontjának f) alpontja

1. cikk (E) bekezdésének 5. francia bekezdése és 3. albekezdés

3. cikk 6. pontja
3. cikk 7. pontja
3. cikk 8. pontja
3. cikk 9. pontja
3. cikk 10. pontja
4. cikk

12. cikk

5. cikk

15. cikk

6. cikk
7. cikk a) pontja

3. cikk (1) bekezdése

7. cikk b) pontja

3. cikk (2) bekezdése

7. cikk c) pontja

3. cikk (8) bekezdése

7. cikk d) pontja

3. cikk (7) bekezdése

8. cikk (1) bekezdésének a) pontja

3. cikk (1) bekezdése

8. cikk (1) bekezdésének b)–d) pontja
8. cikk (2) bekezdése
9. cikk (1) bekezdése

3. cikk (1) bekezdése

9. cikk (2)–(6) bekezdése
10. cikk

3. cikk (5) és (6) bekezdése

11. cikk (1) bekezdése

3. cikk (9) bekezdése

11. cikk (2) bekezdése
11. cikk (3) és (4) bekezdése
11. cikk (5) bekezdésének a) pontja

3. cikk (3) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének b) pontja

3. cikk (4) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének c) pontja

3. cikk (4) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének d) pontja

2005.11.25.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

Ezen irányelv

L 309/35
91/308/EGK irányelv

12. cikk
13. cikk (1) és (2) bekezdése

3. cikk (10)–(11) bekezdése

13. cikk (3)–(5) bekezdése
13. cikk (6) bekezdése

5. cikk

14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk
20. cikk

5. cikk

21. cikk
22. cikk

6. cikk (1) és (2) bekezdése

23. cikk

6. cikk (3) bekezdése

24. cikk

7. cikk

25. cikk

10. cikk

26. cikk

9. cikk

27. cikk
28. cikk (1) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

28. cikk (2)–(7) bekezdése
29. cikk
30. cikk a) pontja

4. cikk 1. francia bekezdése

30. cikk b) pontja

4. cikk 2. francia bekezdése

31. cikk
32. cikk
33. cikk
34. cikk (1) bekezdése

11. cikk (1) bekezdésének a) pontja

34. cikk (2) bekezdése
35. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

11. cikk (1) bekezdésének b) pontja, első mondat

35. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

11. cikk (1) bekezdésének b) pontja, második mondat

35. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése

11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése
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Ezen irányelv

91/308/EGK irányelv

35. cikk (2) bekezdése
34. cikk (3) bekezdése
36. cikk
37. cikk
38. cikk
39. cikk (1) bekezdése

14. cikk

39. cikk (2)–(4) bekezdése
40. cikk
41. cikk
42. cikk

2005.11.25.

17. cikk

43. cikk
44. cikk
45. cikk

16. cikk

46. cikk

16. cikk

2005.11.25.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/66/EK IRÁNYELVE
(2005. október 26.)
a gépjárművekre szerelt elülső védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv
módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

E követelményeket a gyalogosok és más veszélyeztetett
úthasználók vonatkozásában, valamint a gyalogosok és
más veszélyeztetett úthasználók gépjárművel való ütközést megelőző, illetve annak során történő védelméről
szóló, 2003. november 17-i 2003/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összefüggésben is figyelembe kell venni. Ezen irányelv előírásait alkalmazása
első négy éve során folytatott további kutatások és az
említett időszak alatt összegyűjtött tapasztalatok
fényében felül kell vizsgálni.

(5)

Ezen irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvben meghatározott EK-típus-jóváhagyási eljárás keretén belüli különálló irányelveknek.

(6)

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie ezen irányelv
hatásait, és jelentést kell készítenie azokról az Európai
Parlament és a Tanács számára. Ha további előrelépésre
van szükség a gyalogosok védelmében, a Bizottságnak
a műszaki fejlődéssel összhangban lévő javaslatokat kell
tennie az irányelv módosítására.

(7)

Tény azonban, hogy ezen irányelv hatálya alá tartozó
bizonyos járművek, amelyekhez elülső védelmi rendszert
lehet szerelni, nem képezik a 2003/102/EK irányelv
tárgyát. Az ilyen járművek esetében az a vélemény, hogy
ezen irányelvnek a láb formájú próbatest felső részével
történő vizsgálatával kapcsolatos előírásai esetleg technikailag nem megvalósíthatók. A gyalogosbiztonság javulásának elősegítése érdekében – a fejsérülés vonatkozásában – szükséges lehet a láb formájú próbatest felső
részével történő vizsgálatára vonatkozó alternatív követelmények engedélyezése, kizárólag e járművekre történő
alkalmazással, biztosítva eközben, hogy semmilyen
elülső védelmi rendszer beszerelése ne növelje
a gyalogosok vagy más veszélyeztetett úthasználók lábsérülésének veszélyét.

(8)

Az
ezen
irányelv
végrehajtásához,
valamint
a tudományos és műszaki előrelépéshez való hozzáigazításához szükséges intézkedéseket a Bizottságra átruházott végrehajtási jogkörök alkalmazásának szabályairól
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni (5).

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
mivel:
(1)

(2)

(3)

Az elmúlt években a gépjárműveken növekvő mértékben
alkalmaznak kiegészítő elülső védelmet nyújtó rendszereket. Ezen rendszerek némelyike ütközés esetén veszélyezteti a gyalogosok és egyéb úthasználók biztonságát.
A lakosság ilyen kockázatokkal szembeni védelme érdekében ezért intézkedésekre van szükség.
Az elülső védelmi rendszerek a járműre gyárilag felszerelve vagy önálló műszaki egységként értékesíthetők.
Annak megelőzése érdekében, hogy az egyes tagállamok
eltérő követelményeket fogadjanak el, valamint a belső
piac megfelelő működésének biztosítása érdekében
a gépjárműre gyárilag vagy külön műszaki egységként
felszerelhető valamennyi elülső védelmi rendszer típusjóváhagyásának műszaki követelményeit össze kell hangolni. Ugyanezen okokból szükséges a külön műszaki
egységként felszerelhető elülső védelmi rendszereknek
a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970.
február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (3) szerinti típusjóváhagyása műszaki követelményeinek összehangolása.
Szükséges szabályozni az elülső védelmi rendszerek
használatát és megállapítani azokat a vizsgálati,
konstrukciós és beszerelési követelményeket, amelyeknek
minden elülső védelmi rendszernek meg kell felelnie,
akár járműbe szerelt eredeti felszerelésként szállítják,
akár külön műszaki egységként kerül piacra.
A vizsgálatoknak meg kell követelniük az elülső védelmi
rendszerek oly módon történő megtervezését, hogy azok
javítsák a gyalogosok biztonságát és csökkentsék
a sérülések számát.

(1) HL C 112., 2004.4.30., 18. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. május 26-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. október 11-i
határozata.
(3) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2005/49/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 194., 2005.7.26., 12. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 321., 2003.12.6., 15. o.
(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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mivel ezen irányelv célját, azaz a gyalogosok és a többi
veszélyeztetett úthasználó biztonságának az elülső
védelmi rendszerek tekintetében a gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó műszaki követelmények meghatározása útján történő elősegítését a tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi
szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak
szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben
meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az
irányelv nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges
mértéket.
Ez az irányelv az európai közlekedésbiztonsági akcióprogram részét képezi, és hatálybalépése előtt a piacon
lévő elülső biztonsági rendszerek használatának megakadályozása, illetve korlátozása érdekében nemzeti intézkedésekkel lehet kiegészíteni.
A 70/156/EGK irányelvet ezért megfelelően módosítani
kell,

2005.11.25.
3. cikk

A típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezések
(1) 2006. augusztus 25-től egy, az I. és II. mellékletben
meghatározott követelményeknek megfelelő elülső védelmi
rendszerrel felszerelt új járműtípusok esetében az elülső
védelmi rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok:
a) nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti
típusjóváhagyást;
b) nem tilthatják meg a nyilvántartásba vételt, az értékesítést
vagy az üzembe helyezést.
(2) 2006. augusztus 25-től az I. és II. mellékletben meghatározott előírásoknak megfelelő, új típusú, külön műszaki egységként beszerelt elülső védelmi rendszer esetében a tagállamok:
a) nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti
típusjóváhagyást;
b) nem tilthatják meg az értékesítést vagy az üzembe helyezést.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

(3) 2006. november 25-től az I. és II. mellékletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő elülső védelmi rendszerrel szerelt új járműtípus vagy külön műszaki egységként
beszerelt új elülső védelmi rendszer esetében a tagállamoknak
meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás kiadását.

1. cikk
Tárgy
Ennek az irányelvnek a célja a gyalogosok és járművek biztonságának passzív intézkedésekkel történő javítása. Az irányelv
a járművekbe eredeti felszerelésként vagy külön egységként
beépített elülső védelmi rendszerek tekintetében rögzíti
a gépjárművek típusjóváhagyásának műszaki követelményeit.

2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában a következő, valamint az
I. melléklet (1) bekezdésében említett fogalommeghatározásokat
kell alkalmazni:
1. „jármű”: a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében és
II. mellékletében meghatározott M1 osztályba tartozó valamennyi gépjármű, amelynek megengedett össztömege nem
haladja meg a 3,5 tonnát, valamint a 70/156/EGK irányelv
2. cikkében és II. mellékletében meghatározott N1 osztályba
tartozó valamennyi gépjármű;
2. „önálló műszaki egység”: a 70/156/EGK irányelv 2. cikke
szerinti önálló műszaki egység, amely gépjárművek egy vagy
több típusára való felszerelésre és azokon történő használatra készült.

(4) 2007. május 25-től az I. és II. mellékletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő járművek esetében az
elülső védelmi rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok:
a) az új járműveknek a 70/156/EGK irányelv szerinti megfelelőségi igazolását nem tekintik érvényesnek az irányelv
7. cikke (1) bekezdése alkalmazásában;
b) megtiltják azon új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését, amelyek nem rendelkeznek
a 70/156/EGK irányelv szerinti megfelelőségi igazolással.
(5) 2007. május 25-től a 70/156/EGK irányelv 7. cikke
(2) bekezdésének céljaira a külön műszaki egységként szállított
elülső védelmi rendszerek tekintetében az I. és II. melléklet
követelményeit kell alkalmazni.

4. cikk
Végrehajtási intézkedések és módosítások
(1) Az I. melléklet 3. pontjában meghatározott vizsgálati
rendelkezések részletes műszaki követelményeit a Bizottság
fogadja el a 70/156/EGK irányelv 13. cikke (3) bekezdésének
megfelelően.
(2) Az ezen irányelv kiigazításához szükséges módosításokat
a Bizottság fogadja el a 70/156/EGK irányelv 13. cikkének
(3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

2005.11.25.
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5. cikk
Felülvizsgálat
Legkésőbb 2010. augusztus 25-én a műszaki fejlődés és az
összegyűjtött tapasztalatok alapján a Bizottság felülvizsgálja
ezen irányelv műszaki előírásait, különösen az elülső védelmi
rendszernek a láb formájú próbatest felső részével történő vizsgálatát előíró feltételeket, az elülső védelmi rendszernek
a felnőttfej-formájú próbatesttel történő tesztelésének felvételét,
valamint az elülső védelmi rendszer gyermekfej-formájú próbatesttel történő tesztelésének előírásait. A felülvizsgálat eredményéről a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és
a Tanács részére.
Ha a felülvizsgálat eredményeként célszerűnek mutatkozik ezen
irányelv műszaki előírásainak módosítása, a módosítást a 70/
156/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elvégezni.
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detésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
8. cikk
Önálló műszaki egységek
Ez az irányelv nem befolyásolja a tagállamok arra vonatkozó
hatáskörét, hogy megtiltsák vagy korlátozzák olyan elülső
védelmi rendszerek használatát, amelyek önálló műszaki egységekként kerültek piacra ezen irányelv hatálybalépését megelőzően.
9. cikk

6. cikk

Hatálybalépés

A 70/156/EGK irányelv módosításai

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 70/156/EGK irányelv I., III., IV. és XI. melléklete ezen
irányelv III. mellékletének megfelelően módosul.

10. cikk

7. cikk

Címzettek

Átültetés
(1) A tagállamok legkésőbb 2006. augusztus 25-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják
a Bizottságot.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. október 26-án.

A tagállamok e rendelkezéseket 2006. augusztus 25-ig-től alkalmazzák.

az Európai Parlament részéről

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban
hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihir-

az elnök

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

a Tanács részéről
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A MELLÉKLETEK LISTÁJA
I. MELLÉKLET

Műszaki rendelkezések

II. MELLÉKLET

A típusjóváhagyásra vonatkozó igazgatási rendelkezések:

III.
MELLÉKLET

1. függelék:

Tájékoztató dokumentum (jármű)

2. függelék:

Tájékoztató dokumentum (önálló műszaki egység)

3. függelék:

EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány (jármű)

4. függelék:

EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány (önálló műszaki egység)

5. függelék:

Példa az EK-típus-jóváhagyási jelre

A 70/156/EGK irányelv módosításai

2005.11.25.

2005.11.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
I. MELLÉKLET
MŰSZAKI RENDELKEZÉSEK

1.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ezen irányelv alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások érvényesek:

1.1.

„járműtípus”: járművek olyan csoportja, amelyek az A-oszlopok előtt elhelyezkedő részt tekintve olyan
lényeges jellemzők tekintetében, mint:
a) felépítés;
b) főbb méretek;
c) a jármű külső felületeinek anyaga;
d) az összetevők elrendezése (külső vagy belső);
e) az elülső védelmi rendszerek rögzítési módszere,
amennyiben úgy lehet megítélni, hogy az ebben az irányelvben előírt ütközési vizsgálatok eredményeinek
érvényességét befolyásolják.
Az elülső védelmi rendszerek önálló műszaki egységként való típusjóváhagyásának vizsgálata alkalmazásában
a járműre történő hivatkozásokat úgy lehet érteni, hogy azok arra a keretre vonatkoznak, amelyre a rendszert
a vizsgálat céljából felszerelték, és amely azon konkrét járműtípus külső elülső részét képviseli, amelyhez
a rendszer típusjóváhagyása zajlik.

1.2.

„normál menethelyzet”: a jármű azon állapota, amikor a talajon menetkész állapotban van, a gumiabroncsok
a javasolt nyomásra vannak felpumpálva, az első kerekek egyenes helyzetben vannak, a jármű működéséhez
szükséges összes folyadék maximális mértékben fel van töltve, a jármű gyártója által biztosított összes alapfelszerelés be van szerelve, az elülső vezetőülést 75 kg tömeggel terhelték és az elülső utasülés is 75 kg tömeggel
van terhelve, a felfüggesztés a gyártó által megadott normál üzemeltetési körülmények közötti 40 km/h vagy
35 km/h sebességű haladásra van beállítva (különösen az aktív felfüggesztéssel vagy automatikus szintszabályozással rendelkező járművek esetén).

1.3.

„külső felület”: a jármű külső része az A-oszlopok előtt, beleértve a motorházfedelet, a világító és fényjelző
berendezéseket és a látható merevítő elemeket.

1.4.

„görbületi sugár”: egy olyan körívnek a sugara, amely az érintett elem lekerekítéséhez a legjobban illeszkedik.

1.5.

a jármű „legkülső széle”: a jármű oldalaira vonatkoztatva az a jármű hosszanti középsíkjával párhuzamos sík,
amelybe a jármű legkülső széle esik, a jármű elejére és hátuljára vonatkoztatva pedig a jármű azon függőleges
keresztmetszeti síkja, amelybe a külső eleje és a hátsó szélei esnek az alábbi, kinyúló alkatrészek figyelmen
kívül hagyásával:
a) gumiabroncsok a talajérintési pontjaik és a gumiabroncsnyomás-mérő csatlakozásaik közelében;
b) a kerekekre szerelt csúszásgátló berendezések;
c) visszapillantó tükrök;
d) oldalsó irányjelző lámpák, méretjelző lámpák, első és hátsó helyzetjelző lámpák, várakozást jelző lámpák;
e) a jármű eleje és vége tekintetében a lökhárítóra szerelt elemek, vontatóeszközök és kipufogócsövek.

1.6.

„lökhárító”: a jármű elülső, alsó, külső szerkezeti része, a típuselőírás szerint. Magában foglalja a jármű
minden olyan szerkezetét, amelynek a jármű védelme a célja, egy másik járművel történő alacsony sebességű
ütközés esetén, továbbá minden e szerkezethez rögzített alkatrész, pl. a rendszám felszereléséhez szükséges
tábla. Nem tartoznak bele az olyan alkatrészek, amelyeket típusjóváhagyás után szereltek a járműre, és
amelyek célja a jármű számára további elülső védelem biztosítása.

1.7.

„elülső védelmi rendszer”: olyan önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. egy gallytörő rács vagy kiegészítő
lökhárító, amely a külső felület védelmét szolgálja a gyárilag felszerelt lökhárító alatt és/vagy felett, egy másik
tárggyal való ütközés esetén fellépő károk ellen. Azok a szerkezetek, amelyeknek maximális tömege kevesebb,
mint 0,5 kg és csupán a lámpák védelmét szolgálják, nem tartoznak e meghatározás alá.
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1.8.

„a jármű motorházfedele szélének referenciavonala”: egy 1 000 mm hosszú egyenes rúd és a motorházfedél
elülső felülete közötti érintkezési pontok mértani összekötő vonala, ha az egyenes rúd a jármű függőleges
hosszirányú síkjával párhuzamosan áll, és 50o-kal dől előre, és a lejjebb lévő végével 600 mm-re a talaj fölött
keresztben a jármű motorházfedele szélével kapcsolatban marad. Az olyan járművek esetében, ahol
a motorházfedél alapvetően 50o-kal dől előre úgy, hogy az egyenes rúd folyamatosan vagy többször is, nem
pedig egy ponton érintkezik, a referenciavonalat 40o-kal előre döntött egyenes rúddal határozzák meg. Az
olyan alakú járművek esetében, ahol az egyenes rúd alsó vége érintkezik először, akkor azt az érintkezési
pontot veszik a motorházfedél szélének referenciavonalaként, abban a ferde pozícióban. Az olyan alakú
járművek esetében, ahol az egyenes rúd felső vége érintkezik először, akkor az 1.14. pontban meghatározott
módon az 1 000 mm-es kerület mértani összekötő vonalát használják a motorházfedél szélének referenciavonalaként, abban a ferde pozícióban. Ezen irányelv alkalmazásában a lökhárító felső szélét is a motorházfedél
szélének referenciavonalának kell tekinteni, ha a fenti eljárás alatt az egyenes rúd azt érinti.

1.9.

„felső elülső védelmi rendszer referenciavonala”: a gyalogosok és az elülső védelmi rendszer vagy a jármű
közötti jelentős érintkezési pontok felső határa. Az egy 700 mm hosszú egyenes rúd és az elülső védelmi
rendszer vagy a jármű eleje (attól függően, hogy melyiket érintik) közötti legfelső érintkezési pontok mértani
összekötő vonala, ahol az egyenes rúd a jármű függőleges hosszirányú síkjával párhuzamosan áll, és 20o-kal
dől előre a jármű eleje előtt keresztben, miközben a talajjal és az elülső védelmi rendszerrel vagy a járművel
állandó kapcsolatban marad.

1.10.

„alsó elülső védelmi rendszer referenciavonala”: a gyalogosok és az elülső védelmi rendszer vagy a jármű
közötti jelentős érintkezési pontok alsó határa. Az egy 700 mm hosszú egyenes rúd és az elülső védelmi
rendszer közötti legalsó érintkezési pontok mértani összekötő vonala, ahol az egyenes rúd a jármű függőleges
hosszirányú síkjával párhuzamosan áll, és 25o-kal dől előre a jármű eleje előtt keresztben, miközben a talajjal
és az elülső védelmi rendszerrel vagy a járművel állandó kapcsolatban marad.

1.11.

„felső elülső védelmi rendszer magassága”: a talaj és az 1.9. pontban meghatározott felső elülső védelmi rendszer referenciavonala közötti függőleges távolság normál menethelyzetű jármű esetén.

1.12.

„alsó elülső védelmi rendszer magassága”: a talaj és az 1.10. pontban meghatározott alsó elülső védelmi rendszer referenciavonala közötti függőleges távolság normál menethelyzetű jármű esetén.

1.13.

„1 000 mm-es kerület”: az a mértani összekötő vonal, amelyet egy 1 000 mm hosszú hajlékony szalag egyik
vége ír le az elülső felső felületen, ha függőlegesen a jármű elülső és hátsó síkjában tartják, és átvezetik
a motorházfedél-lökhárítón és az elülső védelmi rendszeren. A szalag a művelet során megfeszített állapotban
van, egyik vége érinti a talajt vízszintesen a lökhárító elülső felülete alatt, a másik vége pedig érintkezik az
elülső felső felülettel. A jármű normál menethelyzetben van.

1.14.

„elülső védelmi rendszer referenciavonala”: az egy 1 000 mm hosszú egyenes rúd és az elülső védelmi rendszer elülső felülete közötti érintkezési pontok mértani összekötő vonala, ha az egyenes rúd a jármű függőleges
hosszirányú síkjával párhuzamosan áll, és 50o-kal dől előre keresztben, és a jármű elülső védelmi rendszerének szélével kapcsolatban marad. Az olyan járművek esetében, ahol az elülső védelmi rendszer alapvetően
50o-kal dől előre úgy, hogy az egyenes rúd folyamatosan vagy többször is, nem pedig egy ponton érintkezik,
a referenciavonalat 40o-kal előre döntött egyenes rúddal határozzák meg.

1.15.

„A fej terhelési kritériuma (HPC)” az alábbi egyenlet segítségével számítható ki:

ahol „a” az eredő gyorsulás a fej súlypontjában (m/s2 a „g” többszöröseként kifejezve, az idő függvényében
ábrázolva és 1 000 Hz-es csatornafrekvencia-osztállyal szűrve; t1 és t2 az a két időbeli pillanat, amely azon
eredményrögzítési időszak kezdetét és végét határozza meg, amelyben a HPC értéke a legnagyobb az érintkezés első és utolsó pillanata között. A legnagyobb érték számításánál azokat a HPC-értékeket, amelyeknél
a (t1-t2) időintervallum nagyobb mint 15 ms, figyelmen kívül kell hagyni.
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2.

GYÁRTÁSI ÉS FELSZERELÉSI RENDELKEZÉSEK

2.1.

Elülső védelmi rendszerek
Az alábbi követelmények az új járművekre gyárilag felszerelt elülső védelmi rendszerekre és a bizonyos
járművekre önálló műszaki egységként felszerelt elülső védelmi rendszerekre vonatkoznak.
Mindazonáltal az illetékes engedélyező hatóság beleegyezésével úgy lehet tekinteni, hogy a 3. pontban
szereplő követelményeket részben vagy egészben teljesítették, bármely olyan vizsgálat elvégzésével, amelyet
egy másik típusjóváhagyással kapcsolatos irányelvnek megfelelően hajtottak végre az elülső védelmi rendszeren.

2.1.1.

Az elülső védelmi rendszerek alkatrészeit olyan módon kell megtervezni, hogy valamennyi 100 mm-es
körben elérhető merev felület görbülési sugara legalább 5 mm legyen.

2.1.2.

Az elülső védelmi rendszer össztömege – a tartószerkezeteket és rögzítéseket is beleértve – nem haladhatja
meg azon jármű tömegének 1,2 %-át, amelyhez tervezték, és legfeljebb 18 kg lehet.

2.1.3.

Az elülső védelmi rendszer magassága a járműre felszerelt állapotban semmilyen ponton nem haladhatja meg
az 50 mm-t a motorházfedél szélének referenciavonalához képest az 1.8. pontban meghatározott módon,
ezen a ponton a jármű hosszanti függőleges síkjában mérve.

2.1.4.

Az elülső védelmi rendszer nem haladhatja meg azon jármű szélességét, amelyre felszerelték. Amennyiben az
elülső védelmi rendszer teljes szélessége nagyobb, mint a jármű szélességének 75 %-a, a beszorulás veszélyének minimalizálása érdekében a rendszer széleit a külső felület felé kell befordítani. Ez az előírás teljesítettnek tekinthető, ha az elülső védelmi rendszer süllyesztett vagy a felépítménybe van integrálva, illetve
a rendszer széleit olyan módon fordították el, hogy 100 mm-es körben nem elérhető, és a rendszer széle és
az azt körülvevő felépítmény közötti rés nem haladja meg a 20 mm-t.

2.1.5.

A 2.1.4. pontban foglaltak szerint az elülső védelmi rendszer alkatrészei és az alatta lévő külső alapfelület
közötti rés nem haladhatja meg a 80 mm-t. Az alaptest általános körvonalának helyenkénti megszakadását
(rácsok nyílásai, levegőbemeneti nyílások stb.) nem kell figyelembe venni.

2.1.6.

A jármű bármely oldalsó pontján, a jármű lökhárítójának védelmi hatásait megőrizendő, a lökhárító legelöl
lévő része és az elülső védelmi rendszer legelöl lévő része közötti hosszirányú távolság nem haladhatja meg
az 50 mm-t.

2.1.7.

Az elülső védelmi rendszer nem csökkentheti jelentősen a lökhárító hatékonyságát. Ez az előírás teljesítettnek
tekinthető, ha a függőleges alkatrészek száma nem több, mint kettő és az elülső védelmi rendszer egy függőleges alkatrésze sem fedi át a lökhárítót.

2.1.8.

Az elülső védelmi rendszer nem hajolhat túl a függőleges síkon. Az elülső védelmi rendszer felső részei felfelé
vagy hátrafelé (a szélvédő felé) nem nyúlhatnak túl 50 mm-nél nagyobb mértékben a jármű motorházfedele
szélének referenciavonalán, amelyet az 1.8. pontban meghatározott módon az elülső védelmi rendszer leszerelt állapotában kell meghatározni. Minden mérést a jármű e ponton áthaladó függőleges hosszanti síkjában
kell végezni.

2.1.9.

Az elülső védelmi rendszer rögzítése nem veszélyeztetheti a gépjárművekre vonatkozó más típus-jóváhagyási
irányelvek előírásainak való megfelelést.

2.2.

Az elülső védelmi rendszereket önálló műszaki egységként terjeszteni, értékesítésre felajánlani vagy értékesíteni azon járműtípusok listája nélkül, amelyekhez az adott elülső védelmi rendszer jóvá lett hagyva, valamint
egyértelmű összeszerelési utasítások nélkül tilos. Az összeszerelési utasításoknak részletes felszerelési utasításokat kell tartalmazniuk, beleértve a jóváhagyott járműveken alkalmazandó rögzítési módokat, annak érdekében, hogy a jóváhagyott alkatrészeket olyan módon lehessen a járműre felszerelni, amely megfelel a 2.1.
pont vonatkozó rendelkezéseinek.

3.

VIZSGÁLATI RENDELKEZÉSEK

3.1.

Az elülső védelmi rendszereknek a jóváhagyáshoz a következő vizsgálatokon kell megfelelniük:
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3.1.1.

Az elülső védelmi rendszernek a láb formájú próbatest alsó részével történő vizsgálata. Ezt a vizsgálatot 40
km/óra ütközési sebességgel kell végrehajtani. A legnagyobb dinamikus térdhajlítási szög nem haladhatja meg
a 21,0o-ot, a térd legnagyobb dinamikus nyírási elmozdulása nem haladhatja meg a 6,0 mm-t, és a sípcsont
felső végén mért gyorsulás nem haladhatja meg a 200 g-t.

3.1.1.1.

Azon önálló műszaki egységként jóváhagyott elülső védelmi rendszerek tekintetében azonban, amelyek kizárólag olyan járműveken használhatók, amelyeknek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg
a 2,5 tonnát, és amelyeknek típusjóváhagyása 2005. október 1. előtt történt, vagy amelyeknek megengedett
legnagyobb össztömege meghaladja a 2,5 tonnát, a 3.1.1. pont rendelkezései helyett a 3.1.1.1.1. vagy
a 3.1.1.1.2. pont rendelkezései alkalmazhatók.

3.1.1.1.1. A vizsgálatot 40 km/h ütközési sebességgel kell végrehajtani. A legnagyobb dinamikus térdhajlítási szög nem
haladhatja meg a 26,0o-ot, a térd legnagyobb dinamikus nyírási elmozdulása nem haladhatja meg a 7,5 mmt, és a sípcsont felső végén mért gyorsulás nem haladhatja meg a 250 g-t.
3.1.1.1.2. A járművön 40 km/h ütközési sebességgel végzett vizsgálatokat kell végrehajtani az elülső védelmi rendszer
felszerelésével és az elülső védelmi rendszer nélkül. A két vizsgálatot a vizsgálatot végző illetékes hatóság által
jóváhagyott, egymással egyenértékű helyszíneken kell végrehajtani. Rögzíteni kell a legnagyobb dinamikus
térdhajlítási szög, a térd legnagyobb dinamikus nyírási elmozdulása és a sípcsont felső végén mért gyorsulás
értékét. Az elülső védelmi rendszerrel felszerelt járművön rögzített érték egyik esetben sem haladhatja meg az
elülső védelmi rendszer nélküli járműnél rögzített érték 90 %-át.
3.1.1.2.

Ha az alsó elülső védelmi rendszer magassága 500 mm-nél nagyobb, e vizsgálat helyett a 3.1.2. pontban
meghatározott, az elülső védelmi rendszernek a láb formájú próbatest felső részével történő vizsgálatát kell
elvégezni.

3.1.2.

Az elülső védelmi rendszernek a láb formájú próbatest felső részével történő vizsgálata. Ezt a vizsgálatot 40
km/óra ütközési sebességgel kell elvégezni. Az ütközési erők adott időben fellépő pillanatnyi összege nem
haladhatja meg a 7,5 kN értéket, a próbatestre gyakorolt hajlítónyomaték pedig nem haladhatja meg az 510
Nm értéket.
Az elülső védelmi rendszernek a láb formájú próbatest felső részével történő vizsgálatát akkor kell elvégezni,
ha az elülső alsó védelmi rendszer magassága a vizsgálati helyzetben több, mint 500 mm.

3.1.2.1.

Azon önálló műszaki egységként jóváhagyott elülső védelmi rendszerek tekintetében azonban, amelyek kizárólag olyan járműveken használhatók, amelyeknek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg
a 2,5 tonnát, és amelyeknek típusjóváhagyása 2005. október 1. előtt történt, vagy amelyeknek megengedett
legnagyobb össztömege meghaladja a 2,5 tonnát, a 3.1.2. pont rendelkezései helyett a 3.1.2.1.1. vagy
a 3.1.2.1.2. pont rendelkezései alkalmazhatók.

3.1.2.1.1. A vizsgálatot 40 km/h ütközési sebességgel kell végrehajtani. Az ütközési erők adott időben fellépő pillanatnyi összege nem haladhatja meg a 9,4 kN-t, és a próbatestre ható hajlítónyomaték nem lehet nagyobb
640 Nm-nél.
3.1.2.1.2. A járművön 40 km/h ütközési sebességgel végzett vizsgálatokat kell végrehajtani az elülső védelmi rendszer
felszerelésével és az elülső védelmi rendszer nélkül. A két vizsgálatot a vizsgálatot végző illetékes hatóság által
jóváhagyott, egymással egyenértékű helyszíneken kell végrehajtani. Rögzíteni kell az ütközési erők pillanatnyi
összegének és a hajlítónyomatéknak a próbatesten mért értékét. Az elülső védelmi rendszerrel felszerelt
járművön rögzített érték egyik esetben sem haladhatja meg az elülső védelmi rendszer nélküli járműnél rögzített érték 90 %-át.
3.1.2.2.

Ha az alsó elülső védelmi rendszer magassága 500 mm-nél kisebb, ez a vizsgálat nem kötelező.

3.1.3.

Az elülső védelmi rendszer belépő élének a láb formájú próbatest felső részével történő vizsgálata. Ezt
a tesztet 40 km/h ütközési sebességgel végzik. Az ütközés erejének az ütköző rész felső és alsó végére az idő
függvényében számított pillanatnyi összege nem haladhatja meg az 5,0 kN lehetséges célértéket, az ütköző
részen pedig a hajlítónyomaték nem lépheti túl a 300 Nm lehetséges célértéket. A két eredményt kizárólag
ellenőrzési célból lehet rögzíteni.

3.1.4.

Az elülső védelmi rendszer gyermek/kistermetű felnőttfej-formájú próbatesttel végzett vizsgálata. Ezt a tesztet
35 km/h ütközési sebességnél végzik, 3,5 kg-os gyermek/kistermetű felnőttfej-formájú próbatesttel. A fej
a gyorsulásmérő idősorainak eredőjéből számított terhelési kritériuma (HPC) az 1.15. pontnak megfelelően
egyik esetben sem haladhatja meg az 1 000-et.
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II. MELLÉKLET
A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK
1.

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

Járműtípus EK-típusjóváhagyása iránti kérelem elülső védelmi rendszerrel való felszerelés esetében.

1.1.1. A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti tájékoztató dokumentum mintáját az 1. függelék tartalmazza.
1.1.2. Azon elülső védelmi rendszerrel felszerelt járműtípus reprezentatív járművét, amelyre a jóváhagyást kérik,
a típusjóváhagyásért felelős műszaki szolgálathoz kell eljuttatni. A műszaki szolgálat kérésére bizonyos alkatrészeket vagy a felhasznált anyagok mintáit is be kell nyújtani.
1.2.

Az EK-típusjóváhagyás iránti kérelem az önálló műszaki egységnek tekintendő elülső védelmi rendszerek
esetében.

1.2.1. A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti tájékoztató dokumentum mintáját a 2. függelék tartalmazza.
1.2.2. Az elülső védelmi rendszer típusának mintáját a típus-jóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki szolgálathoz kell
eljuttatni. Amennyiben a szolgálat szükségesnek látja, további mintákat kérhet. A mintákon egyértelműen és letörölhetetlen módon fel kell tüntetni a kérelmező kereskedelmi vagy márkanevét és a típusmegjelölést. Ezt követően
gondoskodni kell az EK-típusjóvagyási jelének kötelező feltüntetéséről.
2.

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ODAÍTÉLÉSE

2.1.

A 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3), valamint adott esetben (4) bekezdése szerinti EK-típus-jóváhagyási bizonyítványok mintáját:
aa) z 1.1. pontban említett alkalmazások esetében a 3. függelék,
b) az 1.2. pontban említett alkalmazások esetében a 4. függelék tartalmazza.

3.

AZ EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

3.1.

Valamennyi, ezen irányelvnek megfelelően jóváhagyott típusú elülső védelmi rendszert az EK-típus-jóváhagyási
jellel kell ellátni.

3.2.

E jel az alábbiakból áll:

3.2.1. Téglalappal körülvett „e” betű, amelyet a típusjóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűi
követnek:
1.

Németország

2.

Franciaország

3.

Olaszország

4.

Hollandia

5.

Svédország

6.

Belgium

9.

Spanyolország

11. Egyesült Királyság
12. Ausztria
13. Luxembourg
17. Finnország
18. Dánia
21. Portugália
23. Görögország
IRL Írország
49. Ciprus
8.

Csehország

29. Észtország
7.

Magyarország

32. Lettország
36. Litvánia
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50. Málta
20. Lengyelország
27. Szlovák Köztársaság
26. Szlovénia
3.2.2. Közvetlenül a négyszög mellett a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében hivatkozott típus-jóváhagyási szám 4.
részében található „jóváhagyási alapszám”, amelyet ezen irányelv az EK-típusjóváhagyás odaítélésének napján
legutóbbi nagyobb technikai módosítására utaló kétjegyű sorszám előz meg. Ezen irányelvben a sorszám 01.
A sorszám után álló csillag jelzi, hogy az elülső védelmi rendszert a láb formájú próbatesttel végzett vizsgálatok
esetén az I. melléklet 3.1.1.1., vagy 3.1.2.1. pontja által engedélyezett eltéréssel hagyták jóvá. Ha a jóváhagyó
hatóság nem veszi figyelembe ezt az eltérést, a csillag helyén szóköz áll.
3.3.

Az EK-típus-jóváhagyási jelet az elülső védelmi rendszeren olyan módon kell rögzíteni, hogy törölhetetlen és
egyértelműen leolvasható legyen akkor is, amikor a rendszert a járműre felszerelték.

3.4.

Az EK-típus-jóváhagyási jel egy mintáját az 5. függelék tartalmazza.
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1. függelék
.... TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUM

Elülső védelmi rendszerek értékesítéséről a járművek EK-típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK tanácsi
irányelv i. melléklete alapján
Az alábbi információkat három példányban kell benyújtani, és mellékelni kell egy tartalomjegyzéket. A rajzokat
megfelelő méretben és részletességgel A4 méretben vagy A4 formátumú mappában kell benyújtani. A fényképeknek, ha
szükségesek, elégséges részletességűnek kell lenniük.
Ha a rendszerekben, összetevőkben vagy önálló műszaki egységekben különleges anyagokat alkalmaznak, a jellemzőikre
vonatkozóan információkat kell mellékelni.
0.

ÁLTALÁNOS

0.1.

Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):

0.2.

Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.

Típusazonosító, ha jelölték a járművön:

0.3.1.

A fenti megjelölés helye:

0.4.

A jármű kategóriája:

0.5.

A gyártó neve és címe:

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):

1.

A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.

Fényképek és/vagy rajzok egy reprezentatív járműről:

2.

TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (kg-ban és mm-ben)
(adott esetben a rajzokra való utalással)

2.8.

A gyártó által megnevezett műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömeg (max. és min.):

2.8.1.

E tömeg tengelyeken való megoszlása (max. és min.):

9.

FELÉPÍTMÉNY

9.1.

Felépítmény típusa:

9.[11].

Elülső védelmi rendszerek

9.[11].1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), amely jelzi az elülső védelmi rendszerek helyét és rögzítését:
9.[11].2. Szükség esetén rajzok és/vagy fényképek a levegőbemeneti rácsokról, a hűtőrácsról, a díszítő szegélyről,
a jelvényekről, emblémákról és nyílásokról, valamint valamennyi kiemelkedésről és a külső felület elengedhetetlennek tekinthető részeiről (pl. világító berendezés). Amennyiben az előző mondatban felsorolt alkatrészek
nem elengedhetetlenek, dokumentáció céljából fényképekkel is helyettesíthetők, amit szükség esetén
a méretekre vonatkozó részletezéssel és/vagy szöveggel lehet kiegészíteni:
9.[11].3. A szükséges rögzítések teljes részletezése és a rögzítéshez szükséges teljes körű utasítások, a forgatónyomatékra
vonatkozó előírásokat is beleértve:
9.[11].4. A lökhárítók rajza:
9.[11].5. A talaj vonalának rajza a jármű elülső végénél:
Dátum:
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2. függelék
... sz. TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUM

Elülső védelmi rendszerek önálló műszaki egységekként történő EK-típusjóváhagyásáról (2005/66/EK)
Az alábbi információkat három példányban kell benyújtani, és mellékelni kell egy tartalomjegyzéket. A rajzokat
megfelelő méretben és részletességgel A4 méretben vagy A4 formátumú mappában kell benyújtani. A fényképeknek, ha
szükségesek, elégséges részletességűnek kell lenniük.
Ha a rendszerekben, összetevőkben vagy önálló műszaki egységekben különleges anyagokat alkalmaznak, a jellemzőikre
vonatkozóan információkat kell mellékelni.
0.

ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):
0.2. Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):
0.5. A gyártó neve és címe:
0.7. Az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja:
1.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal):
1.2. Összeszerelési és összeállítási utasítások, a szükséges forgatónyomaték megjelölésével:
1.3. Azon gépjárműtípusok felsorolása, amelyre felszerelhető:
1.4. Használatra vonatkozó korlátozások és a rögzítés feltételei:
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3. függelék
(MINTA)
(legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm))
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY
HIVATALI
BÉLYEGZŐ
Tájékoztatás
– a típusjóváhagyásról
– a típusjóváhagyás meghosszabbításáról
– a típusjóváhagyás elutasításáról
– a típusjóváhagyás visszavonásáról
a 2005/66/EK irányelv szerinti elülső védelmi rendszerrel ellátott járműtípusra vonatkozóan.
A típusjóváhagyás száma:
A meghosszabbítás oka:
I. RÉSZ
0.1.

Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):

0.2.

Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.

Típusazonosító, ha jelölték a járművön:

0.3.1. A fenti megjelölés helye:
0.4.

A jármű kategóriája:

0.5.

A gyártó neve és címe:

0.7.

Az elülső védelmi rendszer esetében az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja:

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):

II. RÉSZ
1. További információk (szükség esetén): lásd a kiegészítést
2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:
3. A vizsgálatról szóló jelentés időpontja:
4. A vizsgálatról szóló jelentés száma:
5. (Esetleges) megjegyzések: lásd a kiegészítést
6. Helyszín:
7. Dátum:
8. Aláírás:
9. Az engedélyező hatósághoz benyújtott tájékoztató csomag jegyzéke, amely kérésre beszerezhető, mellékelve.
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Kiegészítés
a ... sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz
valamely jármű elülső védelmi rendszerrel való felszerelésével kapcsolatos típusjóváhagyásról
1. (Esetleges) kiegészítő információk:
2. Észrevételek:
3. Az I. melléklet 3. pontjában foglalt vizsgálat eredményei
Vizsgálat

Az elülső védelmi rendszernek a láb
formájú próbatest alsó részével történő
vizsgálata –
- 3 vizsgált helyzet
(amennyiben elvégezték)

Megállapított értékek

Hajlítási szög

……
…… fok
……

Nyírási elmozdulás

……
…… mm
……

Gyorsulás a sípcsonton

……
…… g
……

Az elülső védelmi rendszernek a láb
formájú próbatest felső részével történő
vizsgálata
– 3 vizsgált helyzet
(amennyiben elvégezték)

Az ütközési erők összege

……
…… kN
……

Hajlítónyomaték

……
…… Nm
……

Az elülső védelmi rendszer belépő élének
a láb formájú próbatest felső részével
történő vizsgálata
– 3 vizsgált helyzet
(csak megfigyelés)

Az ütközési erők összege

……
…… kN
……

Hajlítónyomaték

……
…… Nm
……

Az elülső védelmi rendszernek a gyermek/
kis termetű felnőtt fej formájú ((3,5 kg)
próbatesttel történő vizsgálata

HPC-értékek
(legalább 3 érték)

……
……
……

Megfelelő/Nem
megfelelő

2005.11.25.
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4. függelék
(MINTA)
(legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm))
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY
HIVATALI
BÉLYEGZŐ
Tájékoztatás
– a típusjóváhagyásról
– a típusjóváhagyás meghosszabbításáról
– a típusjóváhagyás elutasításáról
– a típusjóváhagyás visszavonásáról
a 2005/66/EK irányelv értelmében önálló műszaki egységként elülső védelmi rendszerrel ellátott típusra vonatkozóan.
A típusjóváhagyás száma:
A meghosszabbítás oka:
I. RÉSZ
0.1.

Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):

0.2.

Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.

Típusazonosító, ha jelölték az elülső védelmi rendszeren:

0.3.1. A fenti megjelölés helye:
0.5.

A gyártó neve és címe:

0.7.

Az EK-típus-jóváhagyási jel rögzítésének helye és módja:

0.8.

Összeszerelő üzem(ek) címe:

II. RÉSZ
1. További információk: Lásd a Kiegészítést
2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:
3. A vizsgálatról szóló jelentés időpontja:
4. A vizsgálatról szóló jelentés száma:
5. (Esetleges) megjegyzések: lásd a kiegészítést
6. Helyszín:
7. Dátum:
8. Aláírás:
9. Az engedélyező hatósághoz benyújtott tájékoztató csomag jegyzéke, amely kérésre beszerezhető, mellékelve.
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Kiegészítés
a ... sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz
elülső védelmi rendszer a 2005/66/EK irányelv szerinti típusjóváhagyására vonatkozóan
1.

További információk:

1.1. A rögzítés módja:
1.2. Összeszerelési és összeállítási utasítások:
1.3. Azon járművek listája, amelyekre az elülső védelmi rendszer rögzíthető, a használatukra vonatkozó korlátozások és
a rögzítés szükséges feltételei:
2.

Észrevételek:

3.

Az I. melléklet 3. pontjában foglalt vizsgálat eredményei
Vizsgálat

Az elülső védelmi rendszernek a láb
formájú próbatest alsó részével történő
vizsgálata
– 3 vizsgált helyzet
(amennyiben elvégezték)

Megállapított értékek

Hajlítási szög

……
…… fok
……

Nyírási elmozdulás

……
…… mm
……

Gyorsulás a sípcsonton

……
…… g
……

Az elülső védelmi rendszernek a láb
formájú próbatest felső részével történő
vizsgálata
– 3 vizsgált helyzet
(amennyiben elvégezték)

Az ütközési erők összege

……
…… kN
……

Hajlítónyomaték

……
…… Nm
……

Az elülső védelmi rendszer belépő élének
a láb formájú próbatest felső részével
történő vizsgálata
– 3 vizsgált helyzet
(csak megfigyelés)

Az ütközési erők összege

……
…… kN
……

Hajlítónyomaték

……
…… Nm
……

Az elülső védelmi rendszernek a gyermek/
kis termetű felnőtt fej formájú ((3,5 kg)
próbatesttel történő vizsgálata

HPC-értékek
(legalább 3 érték)

……
……
……

Megfelelő/Nem
megfelelő

2005.11.25.
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5. függelék
Példa az EK-típus-jóváhagyási jelre

(a > 12mm)
A fenti EK-típus-jóváhagyási jelet magán viselő eszköz egy, az ezen irányelv (01) alapján Németországban (e1) a 1471
típus-jóváhagyási alapszámon jóváhagyott elülső védelmi rendszerre vonatkozik.
A csillag jelzi, hogy az elülső védelmi rendszert a láb formájú próbatesttel végzett vizsgálatok esetén az I. melléklet
3.1.1.1. vagy 3.1.2.1. pontja által engedélyezett eltérés értelmében hagyták jóvá. Ha a jóváhagyó hatóság nem veszi
figyelembe ezt az eltérést, a csillag helyén szóköz áll. A 3. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:

L 309/53

L 309/54

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

2005.11.25.

III. MELLÉKLET
A 70/156/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI
A 70/156/EGK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:
1.

Az I. melléklet a következő pontokkal egészül ki:
„9.[24].

Elülső védelmi rendszerek

9.[24].1. Be kell nyújtani a jármű részletes, fényképeket és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülső védelmi
rendszer, valamint a jármű elülső részének felépítésére, méreteire, számottevő referenciavonalaira és
összetevő anyagaira vonatkozóan.
9.[24].2. Be kell nyújtani a jármű elülső védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket és/vagy
rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell valamennyi csavar méretét és a szükséges
forgatónyomatékokat.”
2.

A III. melléklet I. részének A szakasza a következő pontokkal egészül ki:
„9.[24]
9.[24].1. Be kell nyújtani a jármű részletes, fényképeket és/vagy rajzokat tartalmazó leírását az elülső védelmi
rendszer, valamint a jármű elülső részének felépítésére, méreteire, számottevő referenciavonalaira és
összetevő anyagaira vonatkozóan.
9.[24].2. Be kell nyújtani a jármű elülső védelmi rendszere rögzítési módjának részletes, fényképeket és/vagy
rajzokat tartalmazó leírását. E leírásnak tartalmaznia kell valamennyi csavar méretét és a szükséges
forgatónyomatékokat.”

3.

A IV. melléklet I. része a következővel egészül ki:
Az irányelv
száma

Tárgy

„[60]. Elülső
védelmi rendszer

2005/66/EK

Alkalmazhatóság

A Hivatalos
Lap hivatkozási
száma

HL L 309.,
25.11.2005 ,
37. o.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

X (*)

-

-

X

-

-

O1

O2

O3

O4

(*) Nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.”

4.

A XI. melléklet a következőképpen módosul:
a) Az 1. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:
Tétel

Tárgy

„[60]

Elülső védelmi
rendszer

Az irányelv száma

M1
≤ 2 500
(1) kg

M1
> 2 500
(1) kg

M2

M3

X

X (*)

-

-

2005/66/EK

(*) nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.”

b) A 2. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:
Tétel

„[60]

Tárgy

Elülső védelmi
rendszer

Az irányelv száma

2005/66/EK

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

c) A 3. függelékben az alábbi rész kerül beillesztésre:
Tétel

„[60]

Tárgy

Elülső védelmi
rendszer

Az irányelv száma

2005/66/EK

