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Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól 
eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 952/2013/EU 
rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól 
eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0085),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 33. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0097/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
február 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0342/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek 
közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;



3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási 
aktussal együtt;

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2018)0040

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került 
elfogadásra a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus 
adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának 
meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti 
és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/632 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata

Az Európai Parlament és a Tanács üdvözli az Európai Számvevőszék 26/2018. számú, „A 

vámügyi informatikai rendszerek sorozatos késedelmei: mi okozott problémát?” című 

különjelentését és egyéb, a vámügyek területén nemrégiben készült idevágó jelentéseket, 

amelyek segítségével a társjogalkotók jobban megérthették, milyen okok állnak az uniós 

vámműveletek fejlesztéséhez szükséges informatikai rendszerek megvalósításának 

késedelmei mögött.

Az Európai Parlament és a Tanács úgy véli, hogy az Európai Számvevőszéknek a Bizottság 

által az Uniós Vámkódex 278a. cikke alapján készített jelentéseket értékelő jövőbeni 

ellenőrzései pozitív módon járulhatnának hozzá a további késedelmek elkerüléséhez.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes 

mértékben vegyék figyelembe ezeket az ellenőrzéseket.



A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács között azon javaslat tárgyában létrejött 

megállapodást, amelynek célja az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási 

eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazására vonatkozó határidő meghosszabbítása.

A Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozatát, amely 

megállapítja, hogy az Európai Számvevőszéknek a Bizottság által az Uniós Vámkódex 278a. 

cikke alapján készített jelentéseket értékelő jövőbeni munkája pozitívan járulhatna hozzá a 

további késedelmek elkerüléséhez.

Amennyiben a Számvevőszék úgy dönt, hogy értékeli a bizottsági jelentéseket, a Bizottság az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (3) bekezdésének megfelelően teljes 

mértékben együttműködik az Európai Számvevőszékkel, és teljes mértékben figyelembe fogja 

venni annak megállapításait.


