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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Jelenleg a tagállamok nem 
egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. 
Ez egyrészről a tagállamok közötti 
földrajzi különbségeknek, másrészről a 
rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak 
és forrásoknak tudható be. Nemcsak az 
emberi tényezőtől függ az, hogy a 
tagállamok képesek-e megbirkózni a 
folyamatosan változó globális üzleti 
modellek és ellátási láncok által támasztott 
kihívásokkal, hanem attól is, hogy 
rendelkezésükre állnak-e korszerű és 
megbízható vámellenőrzési berendezések. 
A kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért 
fontos az egyenértékű vámellenőrzési 
berendezések biztosítása. Ez 
egyenértékűbbé fogja tenni a különböző 
tagállamok által végzett 
vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít 
megelőzni az áruáramlások leggyengébb 
pontok felé való áttevődését.

(2) Jelenleg a tagállamok nem 
egyenletesen végzik a vámellenőrzéseket. 
Ez egyrészről a tagállamok közötti 
földrajzi különbségeknek, másrészről a 
rendelkezésükre álló eltérő kapacitásoknak 
és forrásoknak tudható be. Nemcsak az 
emberi tényezőtől függ az, hogy a 
tagállamok képesek-e megbirkózni a 
folyamatosan változó globális üzleti 
modellek és ellátási láncok által támasztott 
kihívásokkal, hanem attól is, hogy 
rendelkezésükre állnak-e korszerű és 
megbízható vámellenőrzési berendezések, 
amelyek biztosítani tudják az ellenőrzések 
és a vizsgálatok digitalizálását. A 
kiegyensúlyozatlanság kezeléséhez ezért 
fontos az egyenértékű vámellenőrzési 
berendezések biztosítása. Ez 
egyenértékűbbé fogja tenni a különböző 
tagállamok által végzett 
vámellenőrzéseket, ezáltal pedig segít 
megelőzni az áruáramlások leggyengébb 
pontok felé való áttevődését.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel a tagállami vámhatóságokra (7) Mivel a tagállami vámhatóságokra 
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egyre több olyan feladat hárul, amelyek 
gyakran a biztonság területére is 
kiterjednek és elvégzésükre a külső 
határokon kerül sor, a külső határokon 
végzett határellenőrzések és 
vámellenőrzések egyenértékűségének 
biztosítása érdekében megfelelő uniós 
pénzügyi támogatást kell biztosítani a 
tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az 
uniós határokon folytatott, az áruk és 
személyek ellenőrzését érintő 
ügynökségközi együttműködés 
népszerűsítése az egyes tagállamok
határellenőrzésért vagy a határokon 
végzett más feladatokért felelős nemzeti 
hatóságai körében.

egyre több olyan feladat hárul, amelyek 
gyakran a biztonság területére is 
kiterjednek és elvégzésükre a külső 
határokon kerül sor, a külső határokon 
végzett határellenőrzések és 
vámellenőrzések egyenértékűségének 
biztosítása érdekében megfelelő uniós 
pénzügyi támogatást kell biztosítani a 
tagállamok számára. Ugyanilyen fontos az 
uniós határokon folytatott, az áruk 
ellenőrzését érintő ügynökségközi 
együttműködés népszerűsítése az egyes 
tagállamok nemzeti hatóságai körében.

Indokolás

Ezen eszköz célja a vámellenőrzés. Az integrált határigazgatás általánosabb eszközét 
javasolták a személyek határokon történő ellenőrzésével kapcsolatos kérdések kezelésére. Az 
alap határellenőrzési eszközök beszerzésére és használatára való felhasználására 
vonatkozóan megfelelő biztosítékokat állapítanak meg az eszközben. A két eszköz céljait nem 
szabad ilyen módon összevonni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) [2018/XXX] rendelete23 a vámunió és 
a vámhatóságok támogatása érdekében 
létrehozza a vámügyi együttműködést 
szolgáló „Vám” programot. Az 
együttműködést célzó intézkedések 
koherenciájának és horizontális 
összehangolásának megőrzése érdekében 
célszerű valamennyi ilyen intézkedést
egyetlen jogi aktus és szabályrendszer 
alapján végrehajtani. Következésképpen 
ennek az eszköznek csak a támogatható 
vámellenőrzési berendezések 
beszerzéséhez, karbantartásához és 
korszerűsítéséhez kell támogatást 

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) [2018/XXX] rendelete23 a vámunió és 
a vámhatóságok támogatása érdekében 
létrehozza a vámügyi együttműködést 
szolgáló „Vám” programot. Az 
együttműködést célzó intézkedések 
koherenciájának és horizontális 
összehangolásának megőrzése érdekében 
célszerű valamennyi ilyen intézkedést
egyetlen jogi aktus és szabályrendszer 
alapján végrehajtani. Következésképpen 
ennek az eszköznek csak a támogatható 
vámellenőrzési berendezések 
beszerzéséhez, karbantartásához és 
korszerűsítéséhez kell támogatást 
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nyújtania, a vámügyi együttműködést 
szolgáló Vám programnak pedig a 
kapcsolódó intézkedéseket – például az 
igényfelmérések céljából folytatott 
együttműködést vagy az érintett 
berendezésekkel kapcsolatos képzéseket –
kell támogatnia.

nyújtania, a vámügyi együttműködést 
szolgáló Vám programnak pedig a 
kapcsolódó intézkedéseket – például az 
igényfelmérések céljából folytatott 
együttműködést vagy az érintett 
berendezésekkel kapcsolatos képzéseket, 
illetve a közös ellenőrzési eljárások 
kialakítását – kell támogatnia.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018)0442.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A legtöbb vámellenőrzési 
berendezés egyenlő mértékben vagy 
járulékosan alkalmas lehet más 
jogszabályok, mint például a 
határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a 
rendőrségi együttműködési rendelkezések 
betartásának ellenőrzésére is. Ezért az 
elgondolás szerint az Integrált 
Határigazgatási Alap két, egymást 
kiegészítő eszközből áll, amelyek 
különálló, de koherens hatókörrel
rendelkeznek a berendezések beszerzése 
tekintetében. Egyrészt az (EU) 
[2018/XXX] rendelettel25 létrehozott 
határigazgatási és vízumügyi eszköz ki 
fogja zárni az olyan berendezéseket, 
amelyek határigazgatásra és 
vámellenőrzésre is használhatók. Másrészt 
a vámellenőrzési berendezések e 
rendelettel létrehozott pénzügyi támogató 
eszköze nem csupán azokhoz a 
berendezésekhez nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek fő célja a 
vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a 
berendezések kiegészítő célokra, például a 
határellenőrzés és a biztonság céljára 
történő használatát is. Ez a szerepfelosztás 
elő fogja mozdítani az (EU) 2016/1624 
rendelet26 4. cikkének e) pontjában említett 

(15) A legtöbb vámellenőrzési 
berendezés egyenlő mértékben vagy 
járulékosan alkalmas lehet más 
jogszabályok, mint például a 
határigazgatási, a vízumpolitikai vagy a 
rendőrségi együttműködési rendelkezések 
betartásának ellenőrzésére is. Ezért az 
elgondolás szerint az Integrált 
Határigazgatási Alap két, egymást 
kiegészítő, koherens általános 
célkitűzésekkel rendelkező eszközből áll, 
amelyek ugyanakkor különálló egyedi 
célkitűzésekkel rendelkeznek a 
berendezések beszerzése tekintetében. 
Egyrészt az (EU) [2018/XXX] rendelettel25

létrehozott határigazgatási és vízumügyi 
eszköz ki fogja zárni az olyan 
berendezéseket, amelyek határigazgatásra 
és vámellenőrzésre is használhatók. 
Másrészt a vámellenőrzési berendezések e 
rendelettel létrehozott pénzügyi támogató 
eszköze nem csupán azokhoz a 
berendezésekhez nyújt pénzügyi 
támogatást, amelyek fő célja a 
vámellenőrzés, hanem lehetővé teszi a 
berendezések kiegészítő célokra, például a 
határellenőrzés, a biztonság és a védelem
céljára történő használatát is. Ez a 
szerepfelosztás elő fogja mozdítani az (EU) 
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ügynökségközi együttműködést, amely az 
európai integrált határigazgatási 
megközelítés része, ezáltal lehetővé teszi a 
vám- és a határőrizeti hatóságok 
együttműködését, valamint az uniós 
költségvetés hatásának maximalizálását az 
ellenőrzési berendezések megosztása és 
interoperabilitása révén.

2016/1624 rendelet26 4. cikkének e) 
pontjában említett ügynökségközi 
együttműködést, amely az európai integrált 
határigazgatási megközelítés része, ezáltal 
lehetővé teszi a vám- és a határőrizeti 
hatóságok együttműködését, valamint az 
uniós költségvetés hatásának 
maximalizálását az ellenőrzési 
berendezések megosztása és 
interoperabilitása révén.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018)0473.
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1624 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és 
az (EU) 2016/399 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 
és a 2005/267/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 
2016.9.16., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1624 rendelete (2016. szeptember 
14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és 
az (EU) 2016/399 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet 
és a 2005/267/EK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 
2016.9.16., 1. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Integrált Határigazgatási Alap 
részeként az eszköz általános célkitűzése, 
hogy támogassa a vámuniót és a 
vámhatóságokat az Unió és tagállamai 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, 
az Unió biztonságának és védelmének 
biztosítása, valamint az Uniónak a 
tisztességtelen és jogellenes kereskedelem 
elleni védelme érdekében, miközben 
megkönnyíti a jogszerű üzleti tevékenység 
végzését.

(1) Az Integrált Határigazgatási Alap 
részeként az eszköz általános célkitűzése, 
hogy támogassa a vámuniót és a 
vámhatóságokat az Unió és tagállamai 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, 
az Unió határain az áruk és a személyek 
ellenőrzése terén folytatott ügynökségközi 
együttműködés előmozdítása, valamint az 
Uniónak a tisztességtelen és jogellenes 
kereskedelem elleni védelme érdekében, 
miközben megkönnyíti a jogszerű üzleti 
tevékenység végzését.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz hozzájárul az európai 
integrált határigazgatás végrehajtásához 
azáltal, hogy támogatja az ügynökségek 
közötti együttműködést, valamint az 
eszköz révén megszerzett új berendezések 
megosztását és interoperabilitását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
fedezheti továbbá az eszköz irányításával 
és a program célkitűzései 
megvalósításának értékelésével 
kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 
tevékenységekre vonatkozó költségeket. 
Az összeg ezenfelül fedezheti a 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekkel kapcsolatos azon 
kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az 
eszköz célkitűzéseihez, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatokkal – többek 
között az intézményi IT-eszközökkel –
kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz 
irányítása tekintetében felmerült minden 
egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási költséget.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
fedezheti továbbá az eszköz irányításával 
és a program célkitűzései 
megvalósításának értékelésével 
kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 
tevékenységekre vonatkozó költségeket. 
Az összeg ezenfelül fedezheti a 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekkel kapcsolatos azon 
kiadásokat, amelyek kapcsolódnak az 
eszköz általános célkitűzést támogató 
egyedi célkitűzéseihez, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatokkal – többek 
között az intézményi IT-eszközökkel –
kapcsolatos kiadásokat, valamint az eszköz 
irányítása tekintetében felmerült minden 
egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási költséget.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a támogatott intézkedés 
berendezések beszerzését vagy 
korszerűsítését foglalja magában, akkor a 
Bizottság koordinációs mechanizmust hoz 
létre, amely biztosítja az uniós 
programokból és eszközökből nyújtott 
támogatások segítségével beszerzett 
valamennyi berendezés hatékonyságát és 
interoperabilitását.

(3) Ha a támogatott intézkedés 
berendezések beszerzését vagy 
korszerűsítését foglalja magában, akkor a 
Bizottság koordinációs mechanizmust hoz 
létre, amely biztosítja az uniós 
programokból és eszközökből nyújtott 
támogatások segítségével beszerzett 
valamennyi berendezés hatékonyságát és 
interoperabilitását, és amely lehetővé teszi 
az illetékes uniós ügynökségek, különösen 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség részvételét, és a velük 
folytatott konzultációt. A koordinációs 
mechanizmus magában foglalja az 
Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség részvételét és az Ügynökséggel 
való konzultációt, az uniós hozzáadott 
érték a határigazgatás területén történő 
maximalizálása céljából.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szóban forgó eszköz útján 
finanszírozott vámellenőrzési 
berendezések vámellenőrzésen kívüli 
célokra is felhasználhatók, beleértve a 
nemzeti határigazgatási hatóságokat 
támogató személyellenőrzést és a 
nyomozásokat is.

törölve

Indokolás

Ezen eszköz célja nagymértékben kibővülne, ha a vámellenőrzési berendezések valóban 
határellenőrzési eszközzé válnának. E célra az integrált határigazgatás általánosabb eszközét 
javasolták. Az alap határellenőrzési eszközök beszerzésére és használatára való 
felhasználására vonatkozóan megfelelő biztosítékokat állapítanak meg az eszközben. A két 
eszköz céljait nem szabad ilyen módon összevonni.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
rendkívüli körülmények magukban 
foglalhatják új vámellenőrzési 
berendezések beszerzését és az Európai 
Határ- és Parti Őrség műszakieszköz-
állományához való hozzáadását. A 
vámellenőrzési berendezés a 
műszakieszköz-állománynak való 
megfelelőségét a 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban kell megállapítani.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez 
és eredményeihez kapcsolódóan. Az 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
cikkben említett célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság az átláthatóság 
biztosítása érdekében tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez az 
eszközhöz, valamint annak intézkedéseihez 
és eredményeihez kapcsolódóan. Az 
eszközhöz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
cikkben említett célkitűzésekhez.
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