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B8-0024/2017 

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós vámkódex végrehajtásával kapcsolatos 

kihívások kezeléséről 

(2016/3024(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, valamint az ahhoz kapcsolódó 

felhatalmazáson alapuló rendeletre (a Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446  

felhatalmazáson alapuló rendelete)2, végrehajtási rendeletre (a Bizottság 2015. 

november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete)3, átmeneti felhatalmazáson 

alapuló rendeletre (a Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson 

alapuló rendelete) és munkaprogramra (a Bizottság 2016. április 11-i (EU) 2016/578 

végrehajtási határozata)4, 

– tekintettel a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós 

jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra 

(COM(2013)0884), 

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az európai digitális egységes piaci 

stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2015)0192), 

– tekintettel a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítéséről szóló megállapodásának az Unió részéről történő ratifikálására, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömörülését alkotó vámunió az Európai 

Unió egyik alapköve, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát 

egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez; 

B. mivel a digitális egységes piac célja a fogyasztók és vállalkozások digitális árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének Európa-szerte történő javítása; 

C. mivel a globális kereskedelemben rejlő lehetőségek lehető legjobb kihasználása 

érdekében a vámuniónak még jobban meg kellene könnyítenie e hozzáférést; 

                                                 
1 HL L 269., 2013.10.10., 1. o. 
2 HL L 343., 2015.12.29., 1. o. 
3 HL L 343., 2015.12.29., 558. o. 
4 HL L 99., 2016.4.15., 6. o. 
5 HL L 181., 2013.6.29., 15. o. 
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D. mivel a bonyolult vámszabályok és -eljárások rendkívül károsak a kis- és közepes 

vállalkozásokra (kkv-kra) nézve; 

E. mivel a különböző vámrendszerek – elsősorban eltérő vámtételeik és vámeljárásaik 

miatt – szétaprózódást, újabb adminisztratív terheket és késedelmeket okoznak, ami 

bizonytalansághoz és piaci egyenlőtlenséghez vezet, illetve alááshatja az uniós 

vámszabályok gazdasági szereplők általi betartását; 

F. mivel az Uniós Vámkódex érdemi rendelkezései 2016. május 1-jén hatályba léptek, és 

jelenleg egy átmeneti időszak van érvényben 2020. december 31-ig, amikorra minden 

tagállam informatikai infrastruktúrájának készen kell állnia a vámadatok elektronikus 

továbbításának támogatására; 

G. mivel a Bizottság már javasolta a Parlamentnek az uniós vámszabályozás módosítását 

(például az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk 

tekintetében nemrég elfogadott változtatások vonatkozásában), és mivel valószínűleg a 

közeljövőben további módosításokat fog javasolni; 

H. mivel az átdolgozási eljárás módja miatt az Uniós Vámkódex kapcsán nem végeztek 

költség-haszon elemzést, és a kapcsolódó felhatalmazáson alapuló rendelet ((EU) 

2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet), végrehajtási rendelet ((EU) 2015/2447 

végrehajtási rendelet), átmeneti felhatalmazáson alapuló rendelet ((EU) 2016/341 

felhatalmazáson alapuló rendelet) és munkaprogram ((EU) 2016/578 végrehajtási 

határozat) esetében nem készült előzetes hatásvizsgálat; 

I. mivel alapvető fontosságú a tagállamok vámhatóságai közötti, illetve a harmadik 

országokkal és többoldalú szinten folytatott tényleges vámügyi együttműködés, 

tekintettel a jelentős kereskedelmi volumenre és a létrehozása óta a vámunió előtt álló új 

kihívásokra;  

J. mivel a Bizottság javaslatot is előterjesztett a vámjogszabályok megsértésére és a 

vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányulóan; 

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsenek egyértelmű, koherens és 

nagyratörő stratégiát és menetrendet annak biztosítására, hogy az uniós vámrendszerek 

érvényesítéséhez szükséges minden tényező vonatkozásában olyan javaslatok 

szülessenek, amelyek összhangban állnak a globális kereskedelem jelenlegi alakulásával 

és az uniós kereskedelempolitikai menetrend végrehajtásával, és előmozdítják ezek 

céljait; 

2. javasolja az annak érdekében történő erőfeszítések fokozását, hogy uniós szinten 

egységesebb elektronikus vámelőírások és kockázatértékelési programok szülessenek az 

Uniós Vámkódex által meghatározott időn belül annak biztosítása érdekében, hogy az 

Unióban a tagállami rendszerek összekapcsolása révén és ezáltal egy azonos 

adatmodelleken és közös forgalmi rendszereken alapuló, átfogó elektronikus rendszer 

létrehozásával a lehető leghatékonyabban – de a biztonságot nem veszélyeztetve – 

lehessen rögzíteni az áruk érkezését, áthaladását és kilépését; úgy véli, hogy a 

Bizottságnak proaktív szerepet kell vállalnia ebben, elsősorban az interoperábilis 

informatikai rendszerek kifejlesztését biztosító és az egészségügyi és állategészségügyi 
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igazolásokkal kapcsolatos többi informatikai rendszerrel való interoperabilitást 

garantáló társfinanszírozási mechanizmus révén; 

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Uniós Vámkódex végrehajtása 

kidolgozásának valamennyi szakaszában és az Uniós Vámkódex felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusai módosításának folyamatában szorosan működjenek együtt a 

gazdasági szereplőkkel, és ennek érdekében támogatja a Kereskedelmi Kapcsolattartó 

Csoporttal folytatott rendszeres konzultációra irányuló folyamatot; 

4. emlékezteti a Bizottságot, hogy az Unió elkötelezte magát a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítéséről szóló WTO-megállapodás mellett, melynek célja a határokon átmenő 

áruforgalom megkönnyítése, a határokon átívelő kereskedelem költségeinek 

csökkentése és a tagok közti tényleges együttműködés fokozása a kereskedelem 

könnyítése és a vámszabályoknak való megfelelés terén; 

5. emlékezteti a Bizottságot arra vonatkozó kötelezettségvállalására, hogy létrehoz egy 

valódi digitális egységes piacot, amelynek fő eleme az e-kereskedelem megkönnyítése; 

hangsúlyozza, hogy minden gazdasági szereplőnek be kell tartania a vámeljárásokra 

vonatkozó szabályokat, hogy el lehessen kerülni a vámeljárások kijátszását, és elismeri, 

hogy a jelenlegi egyszerűsített vámeljárásoktól nem lehet megfosztani a gazdasági 

szereplőket, amennyiben azok eleget tesznek a biztonsági és a szellemi tulajdonhoz 

fűződő szabályozásnak, például az alacsony értékű szállítmányok gyors kézbesítését 

végző vállalkozások esetében, amelyek az Uniós Vámkódex szerint a standard 

vámeljárások hatálya alá fognak tartozni, ami felesleges adminisztratív terheket róhat 

rájuk és akadályozhatja az e-kereskedelem növekedését; 

6. kéri a Bizottságot, hogy a fenti célok elérése érdekében használja ki a végrehajtási 

intézkedések jelenlegi megszövegezésében rejlő lehetőséget, és a vámunióban rejlő 

lehetőségek lehető legjobb kihasználása és a globális kereskedelem tényleges 

megkönnyítése érdekében gyorsan orvosolja az észlelt jogi hiányosságokat; 

7. javasolja a Bizottságnak annak pontosítását, hogy a megfelelés hiányából eredő 

vámtartozás meg is szűnhet azokban az esetekben, amikor megfelelő bizonyítékok 

alapján megállapítható, hogy nem történt megtévesztési kísérlet, például nem uniós 

termékek ideiglenes tárolása és az Unió vámterületére történő behozatala esetében; 

8.  felhívja a Bizottságot, hogy 2017-re készítsen időközi jelentést, amely alaposan értékeli 

az uniós vámpolitikát (beleértve valamennyi olyan felmerült probléma, átfedés, 

hiányosság, következetlenség, elavult intézkedés, vámhatóságokhoz beérkezett panasz 

és az Uniós Vámkódex megsértésének teljes körű áttekintését, amelyeket a 

952/2013/EU rendelet hibái és hiányosságai eredményeztek, és amelyeket 2016. május 

1-je óta orvosoltak), 2021-re pedig végezzen el egy független hatásvizsgálatot magában 

foglaló célravezetőségi vizsgálatot annak biztosítására, hogy az uniós vámpolitika 

szabályozási kerete – beleértve az új Uniós Vámkódexet is – hatékony, arányos és a 

tagállamok és a kereskedelem számára is megfelelő legyen; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak. 


