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1. A javaslat céljai és háttere

a) Célok

Az elektronikus vámkezelés létrehozását támogató határozat legfőbb célja az átjárható és 
hozzáférhető automatizált vámrendszerek megvalósítása, valamint az eljárások és 
szolgáltatások összehangolása mind a jelenlegi, mind a jövőbeli, modernizált Vámkódex 
keretében. A határozat célja, hogy megteremtse a határokon működő, de a 
vámhatóságoktól eltérő határfelügyeleti ügynökségeknek az egyablakos ügyintézés (Single 
Window) és az egymegállásos ellenőrzés (One-Stop-Shop) alkalmazásához szükséges 
elkötelezettségét. A határozat legfőbb célja annak megállapítása, hogy milyen 
intézkedéseket kell hozni, és hogy az összes érdekelt félnek milyen határidőket kell 
betartania annak érdekében, hogy a modernizált Vámkódex hatálybalépéséig létrejöjjön az 
egyszerűsített, papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezet.

A biztonságos, átjárható és könnyen hozzáférhető elektronikus vámrendszerek létrehozása 
javítaná és megkönnyítené az ellátási lánc logisztikáját és a vámeljárásokat. A javaslat 
hatékonyabb vámkezelésről, az adminisztrációs eljárásoknak az állami (EU vagy nemzeti) 
és magánfelek szempontjából történő egyszerűsítéséről, valamint a kereskedelem 
megkönnyítéséről gondoskodik. 

A hozzáférhető és átjárható vámrendszerekből álló elektronikus vámkezelési és 
kereskedelmi környezet különösen felgyorsíthatja az áruk kiadását. A gazdasági szereplők 
továbbá saját székhelyük vámigazgatási szervénél intézhetik vámügyleteiket 
(központosított vámkezelés és egységesített elérési pont). 

Ezenkívül növelni kell az áruk és a nemzetközi kereskedelem biztonságát, az elektronikus 
kockázatkezelő rendszereken alapuló, célirányosabb vámellenőrzések alkalmazásával 
fokozni kell a környezet és a fogyasztók védelmét. 

b) Háttér

A javaslatot „A lisszaboni stratégia újraindítása: Partnerség a növekedésért és 
foglalkoztatásért” című, 2005. évi tanácsi következtetésekkel összefüggésben kell 
értékelni: (A növekedésre és foglalkoztatásra irányuló közös cselekvésekről szóló 
bizottsági közlemény, (COM(2005)0330)) és az e-Európára és az e-kormányzásra irányuló 
bizottsági kezdeményezések (COM(2002)0263 és COM(2003)0567), amelyek keretében a 
tagállamok elkötelezték magukat intézkedések meghozatalára. 

Az egyszerűsített, papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló bizottsági 
közleményt (COM(2003)452, 2003.7.24.) jóváhagyó 2003. december 5-i tanácsi 
állásfoglalás (HL C 305, 2003.12.16., 1. o.) felkéri a Bizottságot, hogy „a tagállamokkal 
szoros együttműködésben készítsen többéves stratégiai tervet, amelynek célja a 
működtetési és jogalkotási projekteknek, valamint a vámügyek és a közvetett adózás 
területén tervezett vagy folyamatban lévő fejlesztéseknek megfelelő európai elektronikus 
környezet létrehozása.” Következésképp a Bizottság kidolgozta a jelenleg az „elektronikus 
vámkezelésre irányuló kezdeményezés” címet viselő terv végrehajtási intézkedéseire és 
menetrendjére vonatkozó elképzelést és tervet, amelyet minden érintett félnek jóvá kell 
hagynia és tiszteletben kell tartania. 
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A tagállamok már eddig is jelentős forrásokat fektettek be az automatizált vámrendszerek 
kialakításába. A ma létező rendszerek, a szabályrendszerek és a felhasznált adatok közötti 
különbségek azonban egyelőre háttérbe szorítják az e téren eddig megvalósított 
harmonizáció előnyeit, elsősorban a rendszerek közötti átjárhatóság hiánya miatt. 
Alapvetően fontos, hogy a vámrendszerek az elektronikus úton történő információcserére 
alkalmasak legyenek, és hogy a kereskedelmi szereplők számára olyan interfészekkel 
rendelkezzenek, amelyek általánosan használt technológiákon alapulnak.
A vámkezelés területén ma még nem léteznek közösségi szintű informatikai alkalmazások, 
az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) kivételével, amely sikerrel 
bizonyította az ilyen rendszerek megvalósíthatóságát, és amely más vámkezelési 
rendszerekben is új lehetőségeket nyit a hasonló alkalmazások számára. Ez szükségessé 
tenné egy konvergencia-keretrendszer és – adott esetben – közös szabványok és struktúrák
bevezetését.

2. A javaslat tartalma 

A javaslat a következő cikkeket tartalmazza: 

1–3. cikk (Elektronikus vámrendszerek, célkitűzések és adatcsere): A Bizottság és a 
tagállamok célkitűzése, hogy átjárható és hozzáférhető elektronikus vámrendszerek révén 
páneurópai e-kormányzási szolgáltatásokat nyújtsanak (lásd az 1. cikk). Ez megkönnyíti 
majd az Európai Közösségbe beszállított és onnan kiszállított áruk mozgása tekintetében az 
ellátási lánc logisztikáját és a vonatkozó vámeljárásokat, valamint csökkenteni fogja az 
állampolgárok épségét és biztonságát fenyegető kockázatokat. Erre a kiindulópontra 
alapozva a 2. cikk meghatározza az elektronikus vámrendszerek fő célkitűzéseit. A 3. cikk 
előírja, hogy a vámigazgatási szervek és a Bizottság által működtetett vámrendszerek a 
gazdasági szereplők számára hozzáférhetők legyenek, valamint átjárhatóak mind egymás 
között, mind azokkal a rendszerekkel, amelyeket az áruk nemzetközi mozgásában érintett 
egyéb hatóságok működtetnek. 

4. cikk (Rendszerek, szolgáltatások és ütemezés): Ez a rendelkezés tartalmazza az 
elektronikus vámrendszerekre irányuló kezdeményezéshez kapcsolódó rendszerek és 
adatbázisok felsorolását és azok megvalósításának határidőit (e határozatnak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számítva):

– három éven belül:
– átjárható automatizált vámkezelési rendszerek; 

– átjárható nyilvántartási rendszer a gazdasági szereplők számára; 
– közös váminformációs portálok; 

– öt éven belül:
– az egységesített elérési pontok kerete;

– a közösségi normáknak megfelelő integrált vámtarifa-környezet létrehozása;
– hat éven belül:

– egyablakos ügyintézési szolgáltatások.
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5–7. cikk (Összetevők, a Bizottság feladatai, a tagállamok feladatai): A 6. és a 7. cikk leírja 
a Bizottság és a tagállamok főbb végrehajtási feladatait.

8. cikk (Végrehajtás): A 8. cikk leírja a végrehajtás folyamatát és az elektronikus 
vámkezelésre irányuló kezdeményezéssel kapcsolatos igazgatási keretet. Az irányítást a 
Vámpolitikai Csoport segítségével a Bizottság végzi. A határozat végrehajtását támogató 
Vámkódex Bizottság és Vám 2007 Bizottság szerepét a határozat nem érinti.

9–10. cikk (Források és pénzügyi rendelkezések): A 9. cikk meghatározza a Közösség és a 
tagállamok kötelezettségeit azokkal az emberi, költségvetési és műszaki forrásokkal 
kapcsolatosan, amelyek az elektronikus vámrendszerek létrehozásához, működtetéséhez és 
tökéletesítéséhez szükségesek lesznek. A 10. cikk állapítja meg az e határozat hatálya alá 
tartozó elektronikus vámrendszerek megvalósítására és működtetésére vonatkozó 
költségek megosztásának szabályait a tagállamok és a Közösség között. A költségek 
megosztása és a közös megoldások felhasználása lehetővé teszi a költségek minimizálását.

11–12. cikk (Ellenőrzés, jelentések): a közösségi költségvetésből finanszírozott 
intézkedéseket a Bizottság a tagállamokkal együttműködve ellenőrzi (11. cikk). A 
feladatok befejezéséről tájékoztatni kell a Bizottságot. Az ellenőrző látogatások és egyéb 
ellenőrzések eredményeiről továbbá éves jelentéseket kell készíteni (12. cikk).

13–14. cikk (Konzultáció a gazdasági szereplőkkel; a csatlakozni kívánó és a tagjelölt 
országok): A 13. cikk kereskedelmi konzultációs mechanizmus létrehozását írja elő mind a 
Bizottság, mind a tagállamok szintjén. Bulgáriát, Romániát és a tagjelölt országokat a 
Bizottság minden szakaszban rendszeresen tájékoztatni fogja; ezek az országok részt 
vehetnek a vámrendszerek és szolgáltatások előkészítésének, fejlesztésének és 
telepítésének minden szakaszában.

15. cikk (Hatálybalépés).

16. cikk (Címzettek): A határozat címzettjei a tagállamok.

3. Az előadó támogatja a javaslat céljait és tartalmát.


