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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi EK-rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0608)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, valamint 95. és 135. cikkére, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0419/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy a Parlament állásfoglalását továbbítsa a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. preambulumbekezdés

(1) A Közösség a vámunión alapul. 
Indokolt – mind a Közösségen belüli 
gazdasági szereplők, mind a vámhatóságok 
érdekében –, hogy a jelenlegi 
vámjogszabályok egy Közösségi 
Vámkódexben (a továbbiakban: a Kódex) 
össze legyenek gyűjtve. A belső piac 
koncepciójára alapozva a Kódexnek 
tartalmaznia kell azokat az általános 

(1) A Közösség a vámunión alapul. 
Indokolt – mind a Közösségen belüli 
gazdasági szereplők, mind a vámhatóságok 
érdekében –, hogy a jelenlegi 
vámjogszabályok egy Közösségi 
Vámkódexben (a továbbiakban: a Kódex) 
össze legyenek gyűjtve. A belső piac 
koncepciójára alapozva a Kódexnek 
tartalmaznia kell azokat az általános 

  
1 A HL-ben még nem jelent meg.
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szabályokat és eljárásokat, amelyek 
biztosítják a vámtarifa és a közösségi 
szinten bevezetett egyéb közös 
szakpolitikai intézkedések végrehajtását a 
Közösség és a Közösség vámterületén 
kívüli országok vagy területek közötti 
áruforgalommal kapcsolatban, figyelembe 
véve azon közös szakpolitikák 
követelményeit. Ennek a más területeken 
elfogadott, esetleg már meglévő vagy 
bevezetésre kerülő különös rendelkezések 
sérelme nélkül kell történnie, többek között 
a mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, 
közös kereskedelmi politikával, 
statisztikával vagy saját forrásokkal 
kapcsolatos jogszabályozás területén. A 
vámjogszabályoknak jobban kell 
illeszkedniük a hozzáadottérték-adó 
(HÉA) és a jövedéki adók beszedésével, 
felfüggesztésével vagy visszatérítésével 
kapcsolatos rendelkezésekhez, anélkül 
hogy változna a hatályban lévő 
adórendelkezések alkalmazási köre.

szabályokat és eljárásokat, amelyek 
biztosítják a vámtarifa és a közösségi 
szinten bevezetett egyéb közös 
szakpolitikai intézkedések végrehajtását a 
Közösség és a Közösség vámterületén 
kívüli országok vagy területek közötti 
áruforgalommal kapcsolatban, figyelembe 
véve azon közös szakpolitikák 
követelményeit. Ennek a más területeken 
elfogadott, esetleg már meglévő vagy 
bevezetésre kerülő különös rendelkezések 
sérelme nélkül kell történnie, többek között 
a mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, 
közös kereskedelmi politikával, 
statisztikával vagy saját forrásokkal
kapcsolatos jogszabályozás területén. A 
vámjogszabályoknak jobban kell 
illeszkedniük a behozatali vámok 
beszedésével kapcsolatos 
rendelkezésekhez, anélkül hogy változna a 
hatályban lévő adórendelkezések 
alkalmazási köre.

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 2
(6) preambulumbekezdés

(6) Az információs és kommunikációs 
technológia (a továbbiakban: IT) 
kulcsfontosságú eleme a kereskedelem 
megkönnyítésének, és ezzel egyidejűleg, a 
vámellenőrzések hathatósságának 
biztosításában, ily módon csökkentve az 
üzleti vállalkozások költségeit és a 
társadalom számára a kockázatot. Ezért 

(6) Az információs és kommunikációs 
technológia (a továbbiakban: IT) 
kulcsfontosságú elem a kereskedelem 
megkönnyítésének biztosításában, ily 
módon csökkentve az üzleti vállalkozások 
költségeit és a társadalom számára a 
kockázatot. Ezért szükség van arra a 
jogelvre, hogy minden vám- és 
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szükség van arra a jogelvre, hogy minden 
vám- és kereskedelmi ügyletet 
elektronikusan kell kezelni, és hogy a 
vámügyintézési IT-rendszereknek minden 
egyes tagállamban ugyanazokat a 
lehetőségeket kell ajánlania a gazdasági 
szereplőknek.

kereskedelmi ügyletet elektronikusan kell 
kezelni, és hogy a vámügyintézési IT-
rendszereknek minden egyes tagállamban 
ugyanazokat a lehetőségeket kell ajánlania 
a gazdasági szereplőknek.

Indokolás

Az új technológiák igénybe vétele nem garantálja a vámellenőrzések hatékonyságát, amelyet 
csak a vámellenőrzéseknek az Európai Közösség teljes területére kiterjedő harmonizációja 
biztosíthat.

Módosítás: 3
(6a) preambulumbekezdés (új)

 (6a) Az információs és kommunikációs 
technológiák igénybe vételének együtt kell 
járnia a vámellenőrzések 
harmonizációjával. A vámellenőrzések 
hatékonyságát a Közösség egész területén
biztosítani kell, ugyanakkor az 
ellenőrzéseknek nem szabad 
versenyellenes magatartást kiváltaniuk a 
terület be- és kilépésre szolgáló különböző 
pontjain.

Indokolás

Nagyon fontos az ellenőrzések egységességének biztosítása a terület be- és kilépésre szolgáló 
valamennyi pontján, továbbá a „level playing field” kialakítása a versenyellenes magatartás 
és a szállítmányokkal való visszaélések megakadályozása céljából.

Módosítás: 4
(8) preambulumbekezdés 

(8) Az üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében a gazdasági szereplőknek 

(8) Bizonyos vállalkozások 
tevékenységének megkönnyítése érdekében 
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rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy 
képviselőt nevezzenek ki a 
vámhatóságokkal való ügyeik intézésére.

a gazdasági szereplőket továbbra is 
megilleti az a jog, hogy képviselőt 
nevezzenek ki a vámhatóságokkal való 
ügyeik intézésére. Ugyanakkor e 
képviseleti jogot a jövőben a tagállamok 
semmiféle szabályozásban nem 
különíthetik el. 
Ezenkívül a vámjogi képviselőnek 
teljesítenie kell a megbízása 
elfogadásához megkövetelt feltételeket, és 
jogot formálhat a „gazdálkodó” státuszra 
is.

Indokolás

A „monopolisztikus” jellegű vámjogi képviselői tevékenység indokoltsága megszűnt ugyan, de 
a foglalkozásnak a jövőben is fenn kell maradni, mert jónéhány vállalat számára továbbra is 
hasznos.

Módosítás: 5
(9) preambulumbekezdés

(9) A megfelelő és szavahihető gazdasági 
szereplőknek, mint „engedélyezett 
gazdálkodóknak” lehetővé kell tenni, hogy 
maximális előnyre tegyenek szert az 
egyszerűsítés széles körű felhasználásából, 
és – figyelembe véve a biztonsági 
szempontokat – haszonra tegyenek szert a 
vámellenőrzés csökkentett szintje révén. 

(9) A megfelelő és szavahihető gazdasági 
szereplőknek, mint „engedélyezett 
gazdálkodóknak” lehetővé kell tenni, hogy 
maximális előnyre tegyenek szert az 
egyszerűsítés széles körű felhasználásából, 
és – figyelembe véve a biztonsági 
szempontokat – részesüljenek a 
vámellenőrzés csökkentett szintjéből 
származó előnyökből. Ezáltal tehát – az 
egyik, vagy egyidejűleg mindkét címen –
részesülhetnek a „vámegyszerűsítés” vagy 
a „biztonság és biztonságosság”címén 
engedélyezett gazdálkodói státuszhoz 
fűződő előnyökből.

Indokolás

Itt csupán a két engedélyezett gazdasági szereplői státusz megnevezését ismételjük meg szó 
szerint.
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Módosítás: 6
(36) preambulumbekezdés

(36) Az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
január 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozatnak megfelelően kell meghozni. 

(36) Az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
január 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozatnak és az e határozatot módosító 
2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi 
határozatnak megfelelően kell meghozni.

Módosítás: 7
(38) preambulumbekezdés

(38) A vámjogszabályok egyszerűsítése és 
ésszerűsítése érdekében számos, jelenleg 
önálló közösségi jogi aktusban szereplő 
rendelkezés, az átláthatóság érdekében, 
bekerült a Kódexbe.

(38) A vámjogszabályok egyszerűsítése és 
ésszerűsítése érdekében számos, jelenleg 
önálló közösségi jogi aktusban szereplő 
rendelkezés, az átláthatóság érdekében, 
bekerült a Kódexbe.

A következő rendeleteket, a 2913/92/EGK 
rendelettel együtt, ezért hatályon kívül kell 
helyezni: 

A következő rendeleteket, a 2913/92/EGK 
rendelettel együtt, ezért hatályon kívül kell 
helyezni:

- a vámmentességek közösségi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. 
március 28-i 918/83/EGK tanácsi 
rendelet1;
- a Közösségen belüli légi járaton utazó 
személyek kézi és feladott poggyászára, 
valamint a Közösségen belüli tengeri 
utazáson részt vevő személyek 
poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és 
alakiságok megszüntetéséről szóló, 1991. 
december 19-i 3925/91/EGK tanácsi 
rendelet;

- a Közösségen belüli légi járaton utazó 
személyek kézi és feladott poggyászára, 
valamint a Közösségen belüli tengeri 
utazáson részt vevő személyek 
poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és 
alakiságok megszüntetéséről szóló, 1991. 
december 19-i 3925/91/EGK tanácsi 
rendelet;

- a Közösség, valamint Ceuta és Melilla - a Közösség, valamint Ceuta és Melilla 

  
1 HL L 105., 1983.4.23., 1. o.; a legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
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vámterülete közötti kereskedelemben a 
„származó termék” fogalmának 
meghatározásáról és az igazgatási 
együttműködés módszereiről szóló, 2000. 
december 5-i 82/2001/EK tanácsi rendelet;

vámterülete közötti kereskedelemben a 
„származó termék” fogalmának 
meghatározásáról és az igazgatási 
együttműködés módszereiről szóló, 2000. 
december 5-i 82/2001/EK tanácsi rendelet;

- az Európai Közösség és egyes országok 
közötti preferenciális kereskedelemre 
irányadó rendelkezések alapján az EUR.1 
szállítási bizonyítványok kiadásának, a 
számlanyilatkozatok és az EUR.2 
nyomtatványok kiállításának, valamint 
egyes elfogadott exportőri engedélyek 
kiadásának megkönnyítésére irányuló 
eljárásokról szóló, 1207/2001/EK tanácsi 
rendelet.

- az Európai Közösség és egyes országok 
közötti preferenciális kereskedelemre 
irányadó rendelkezések alapján az EUR.1 
szállítási bizonyítványok kiadásának, a 
számlanyilatkozatok és az EUR.2 
nyomtatványok kiállításának, valamint 
egyes elfogadott exportőri engedélyek 
kiadásának megkönnyítésére irányuló 
eljárásokról szóló, 1207/2001/EK tanácsi 
rendelet.

______________
1 HL L 105., 1983.4.23., 1. o.; a legutóbb a 2003. 
évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

Indokolás

A törlés a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 
918/83/EGK tanácsi rendelet megtartásával kapcsolatos.

Módosítás: 8
4. cikk (4) bekezdés

(4) „Gazdasági szereplő” az a személy, aki 
foglalkozásszerűen vesz részt áruknak a 
Közösség vámterületére irányuló 
behozatalában vagy onnan távozó 
kivitelével. 

(4) „Gazdasági szereplő” az a személy, aki 
foglalkozása gyakorlása keretében vesz 
részt áruknak a Közösség vámterületére 
irányuló behozatalának vagy onnan távozó 
kivitelének bonyolításában;

Indokolás

A „foglalkozásszerűen” kifejezés homályos értelmű.

Módosítás: 9
4. cikk (4a) bekezdés (új)
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(4a) „vámjogi képviselő”: az Unió 
területén letelepedett olyan személy, aki 
harmadik félnek vámjogi szolgáltatásokat 
nyújt.

Indokolás

A szövegben előforduló valamennyi fogalom meghatározására szükség van, s a 
meghatározások közül ezé a fogalomé hiányzott.

Módosítás: 10
4. cikk (4b) bekezdés (új)

(4b) „nyilatkozattevő”: az a személy, aki 
saját nevében tesz vámáru-nyilatkozatot, 
vagy akinek nevében a vámáru-
nyilatkozatot tették;

Indokolás

Itt a 2913/92 rendeletben szereplő meghatározás átvételéről van szó. Ezt a meghatározást a 
korszerűsített vámkódexben is meg kell tartani.

Módosítás: 11
9. cikk (2) bekezdés

2. Az igazgatási vagy büntetőjogi
szankciók lehetséges alkalmazásának 
sérelme nélkül a gyűjtő árunyilatkozat 
vagy vámáru-nyilatkozat benyújtásával, 
ideértve az egyszerűsített vámáru-
nyilatkozatot vagy értesítést, vagy az 
engedély vagy bármely más határozat iránti 
kérelem beadását, az érintett személy 
felelősséggel tartozik a következőkért:

2. Szankciók lehetséges alkalmazásának 
sérelme nélkül a gyűjtő árunyilatkozat 
vagy vámáru-nyilatkozat benyújtásával, 
ideértve az egyszerűsített vámáru-
nyilatkozatot vagy értesítést, vagy az 
engedély vagy bármely más határozat iránti 
kérelem beadását, az érintett személy 
felelősséggel tartozik a következőkért:



PE 376.600v02-00 12/31 PR\628050HU.doc

külső fordítás

HU

Indokolás

Egy későbbi szakaszban a közösségi vámszabályok megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó közös keret tárgyában javaslat kerül a Tanács és az Európai 
Parlament elé. 

Módosítás: 12
11. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az Európai Unió területén 
letelepedett vámjogi képviselő engedéllyel 
rendelkezik. 
Az engedélyt – a Közösség területének 
egészén azonos kritériumok alapján – a 
nemzeti hatóság adja ki,és az valamennyi 
tagállamban érvényes. 
Vámjogi képviseletre engedélyt az kaphat, 
aki rendelkezik a következőkkel: 
- megfelelő pénzügyi háttér,
- szakmai szavahihetőség,
- szakértelem.

Indokolás

A vámjogi képviselet engedélyezése jelenleg a nemzeti szabályozástól függ. A vámjogi 
képviselők biztosítják a KKV-k számára azt a lehetőséget, hogy vámnyilatkozataik benyújtása 
során igénybe vegyék e képviselők szolgáltatásait. Ezért szükségesnek tűnik megbizonyosodni 
szakmai hozzáértésükről. 

Módosítás: 13
13. cikk, Cím

13. cikk

Képviselet különleges esetekben

13. cikk

Vámjogi képviselet és az engedélyezett 
gazdálkodói státusz
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Módosítás: 14
14. cikk (2) bekezdés

2. Az engedélyezett gazdálkodó a 
biztonsággal kapcsolatos 
vámellenőrzéseknél könnyítésekben 
és/vagy az e Kódexnek vagy végrehajtási 
előírásainak megfelelően biztosított 
egyszerűsítésekben részesülhet.

2. Engedélyezett gazdálkodói státuszt 
kétfajta engedélyezés eredményezhet:, így 
„vámügyi egyszerűsítés”címén, valamint 
„biztonság és biztonságosság” címén 
kapható engedély. 

Az első típusú engedély e Kódexnek vagy 
végrehajtási előírásainak megfelelően 
bizonyos egyszerűsítések révén biztosít 
előnyöket. A második típusú engedély 
biztonsággal kapcsolatos könnyítésekre ad 
módot az engedély birtokosa javára.
E két engedély egyidejűleg is 
alkalmazható.

Indokolás

A 648/2005 rendeletből – amely e rendelkezéseket tartalmazza – kiolvasható, hogy kétfajta 
engedélyezett gazdálkodói státusz van. Az egyértelműség érdekében ezt a korszerűsített 
vámkódex szövegében is szerepeltetni kell.

Módosítás: 15
15. cikk

15. cikk 15. cikk
A státusz megadása A státusz megadása

Az engedélyezett gazdálkodó státuszának 
megadására vonatkozó kritériumok 
legalább a következők:

Az engedélyezett gazdálkodó státuszának 
megadására vonatkozó kritériumok 
legalább a következők:

(a) a vámjogi követelmények betartásának 
megfelelő nyilvántartása,

(a) a korábbi vámjogi és adóügyi
kötelezettségek bizonyított teljesítése,

(b) a kereskedelmi és adott esetben 
szállítási nyilvántartások vezetésének 
kielégítő rendszere, amely lehetővé teszi a 
megfelelő vámellenőrzést,

(b) a kereskedelmi és adott esetben 
szállítási nyilvántartások vezetésének 
kielégítő rendszere, amely lehetővé teszi a 
megfelelő vámellenőrzést,

(c) indokolt esetben: az igazolt pénzügyi
fizetőképesség,

(c) indokolt esetben: a  fizetőképesség
igazolása,
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(d) indokolt esetben: a végzett 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
hozzáértésre vagy szakmai végzettségre 
vonatkozó gyakorlati szabványok 

(d) ha az engedélyezett gazdálkodó e 
Kódexnek, vagy a Kódex végrehajtási 
előírásainak megfelelően biztosított 
egyszerűsítésekben kíván részesülni, a 14. 
cikk (2) bekezdése alapján a végzett 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
szakértelemre vagy szakmai végzettségre 
vonatkozó gyakorlati szabványok.

(e) értelemszerűen: az indokolt biztonsági 
és üzembiztonsági szabványok.

(e) ha az engedélyezett gazdálkodó a 
biztonsággal kapcsolatos vámellenőrzések 
terén könnyítésekben kíván részesülni,
adott esetben a megfelelő biztonsági és 
üzembiztonsági szabványok megléte. 

Indokolás

Ez a megfogalmazás világossá teszi, melyek azok a kritériumok, amelyek alapján „vámügyi 
egyszerűsítések”, illetve „biztonság és biztonságosság” címén elnyerhető az engedélyezett 
gazdálkodói státusz.

Módosítás: 16
16. cikk, e) pont

e) a biztonsággal kapcsolatos 
vámellenőrzések tekintetében megadható 
egyszerűsítések típusa és mértéke, 
figyelembe véve a 27. cikk (3) bekezdése 
alapján elfogadott szabályokat;

e) a biztonsággal kapcsolatos 
vámellenőrzések tekintetében megadható 
egyszerűsítések típusa és mértéke;

Indokolás

A szöveg záró része felesleges, mivel komitológiai jellegű.

Módosítás: 17
22. cikk

1. Minden tagállamnak rendelkeznie kell a 
közösségi vámjogszabályok betartásának 
elmulasztásáért kiszabott igazgatási 
büntetőjogi szankciókról. Az ilyen 
szankcióknak hathatósaknak, arányosaknak 
és elrettentő hatásúaknak kell lenniük.

1. Minden tagállamnak rendelkeznie kell a 
közösségi vámjogszabályok betartásának 
elmulasztásáért kiszabott szankciókról. Az 
ilyen szankcióknak hathatósaknak, 
arányosaknak és elrettentő hatásúaknak 
kell lenniük.
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Indokolás

Egy későbbi szakaszban a közösségi vámszabályok megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó közös keret tárgyában javaslat kerül a Tanács és az Európai 
Parlament elé.

Módosítás: 18
32. cikk (1) bekezdés

1. Nem számítanak fel díjat a 
vámhatóságok a vámellenőrzés 
elvégzéséért vagy a vámjogszabályok 
bármely más alkalmazásának 
teljesítéséért, ha ez az illetékes vámhivatal 
szokásos nyitvatartási idejében történik.

1. A vámhatóságok a vámellenőrzés 
elvégzéséért nem számítanak fel díjat.

A vámhatóságok azonban díjat 
számíthatnak fel vagy megtéríttethetik a 
költségeket, amikor bizonyos 
szolgáltatásokat nyújtanak. 

A vámhatóságok azonban díjat 
számíthatnak fel vagy megtéríttethetik a 
költségeket bizonyos szolgáltatások 
nyújtása esetén, illetve a vámjogszabályok 
alkalmazása érdekében tett bármiféle 
intézkedésük esetében.

Indokolás

Költségek felszámítására csak a „rendkívüli” intézkedések esetében kerülhet sor. Ezenkívül a 
vámhivatalok nyitvatartási idejének kérdése – ahogyan erről a 111. cikk rendelkezik  –
tagállami hatáskörbe tartozik.

Módosítás: 19
32. cikk (2) bekezdés

2. A Bizottság, a 196. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően intézkedéseket fogadhat el az
(1) bekezdés második albekezdésének 
végrehajtására, és különösen a 
következőkre:

2. A Bizottság, a 196. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően intézkedéseket fogadhat el az 
(1) bekezdés második albekezdésének 
végrehajtására, és különösen a
következőkre:

a) vámtisztviselők jelenléte, kérésre, a a) vámtisztviselők jelenléte, kérésre a 
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szokásos hivatalos órákon kívül, vagy a 
vámhivatali helyiségektől eltérő helyen;

vámhivatali helyiségektől eltérő helyen;

Indokolás

A vámhivatalok nyitvatartási idejének kérdése – ahogyan erről a 111. cikk rendelkezik is –
tagállami hatáskörbe tartozik.

Módosítás: 20
67. cikk (2) bekezdés

2. Ha az esetleg keletkező vámtartozásokra 
összkezességet kell nyújtani, az
engedélyezett gazdálkodó használhat
csökkentett összegű összkezességet vagy 
kaphat biztosítéknyújtás alóli mentességet, 
a 61. cikk (7) bekezdésének megfelelően, 
ha legalább a következő kritériumok 
teljesülnek:

2. Ha az esetleg keletkező vámtartozásokra 
összkezességet kell nyújtani, a gazdálkodó 
felajánlhat csökkentett összegű 
összkezességet vagy kaphat 
biztosítéknyújtás alóli mentességet, a 61. 
cikk (7) bekezdésének megfelelően, ha 
legalább a következő kritériumok 
teljesülnek:

a) az adott vámeljárás megfelelő használata 
egy adott időszakban,

a) az adott vámeljárás megfelelő használata 
egy adott időszakban,

b) együttműködés a vámhatóságokkal, b) együttműködés a vámhatóságokkal, 
c) a biztosítéknyújtás alóli mentesség 
tekintetében a megfelelő pénzügyi helyzet, 
amely elegendő arra, hogy az a személy a 
kötelezettségvállalásait teljesítse.

c) a biztosítéknyújtás alóli mentesség 
tekintetében a megfelelő pénzügyi helyzet, 
amely elegendő arra, hogy az a személy a 
kötelezettségvállalásait teljesítse.

Indokolás

A jelenlegi vámkódex alapján az összkezesség valamennyi gazdálkodóra vonatkozik. Semmi 
nem indokolja, hogy az új vámkódexben csak az engedélyezett gazdálkodóra vonatkozzék.

Módosítás: 21
94. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Ha a behozatali gyűjtő vámáru-
nyilatkozatot annak a szállítóeszköznek az 
üzemeltetője helyett, amellyel az áruk a 
közösségi vámterületre érkeznek, más 
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személy nyújtja be, az üzemeltetőnek az 
illetékes vámhivatal részére nyilatkozat, 
fuvarlevél vagy rakományjegyzék 
formájában érkezési bejelentőt kell 
benyújtania, melyen feltüntetésre kerültek 
a behozatali gyűjtő vámáru-
nyilatkozatban szerepeltetendő 
valamennyi fuvarozott áru azonosításához 
szükséges adatok.

A Bizottság a 196. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
meghozza azokat az intézkedéseket, 
amelyek az érkezési bejelentőn 
feltüntetendő megjelöléseket szabályozzák.

E cikk (1) bekezdése a szükséges 
változtatásokkal vonatkozik e bekezdés 
első albekezdésére is.

Indokolás

Gyakorlati okokból fontos pontosan megjelölni, hogy az egyes esetekben ki köteles a 
nyilatkozattételre.

Módosítás: 22
101. cikk (4c) bekezdés

c) levelek, levelezőlapok és 
nyomtatványok.

c) levelek, levelezőlapok és 
nyomtatványok, továbbá egyéb 
hordozókon megjelenő elektronikus 
megfelelőik.

Indokolás

A korszerűsített vámkódexnek „papír nélküli vámkörnyezetben” is működnie kell. A 
javaslatnak tehát tekintettel kell lennie a valóságra és arra, hogy a levélküldés ma már e-mail 
formájában vagy CD-n is lehetséges. Figyelembe kell venni az új elektronikus alkalmazásokat 
is.
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Módosítás: 23
114. cikk (1) bekezdés

1. A 113. cikkben megállapított 
feltételeknek megfelelő vámáru-
nyilatkozatot a vámhatóság azonnal 
elfogadja, amennyiben azok az áruk, 
amelyekre vonatkozik, a vámhatóságok 
számára ellenőrzésre rendelkezésre állnak. 

1. A 113. cikkben megállapított 
feltételeknek megfelelő vámáru-
nyilatkozatot a vámhatóság azonnal 
elfogadja, amennyiben azok az áruk, 
amelyekre vonatkozik, a vámhatóságok 
számára ellenőrzés céljából rendelkezésre 
állnak. 

Indokolás

Csupán terminológiai pontosításról van szó.

Módosítás: 24
115. cikk (2) bekezdés

2. A nyilatkozattevőnek a Közösség 
területén letelepedett személynek kell 
lennie. 

2. A nyilatkozattevőnek a Közösség 
területén letelepedett személynek kell 
lennie. 

Azonban a Közösség területén való 
letelepedés nem szükséges feltétel azon 
személyek esetében, akik:
- nyilatkoznak átutazó vagy ideiglenes ott-
tartózkodó voltukról;
- alkalmi jelleggel tesznek 
árunyilatkozatot, amennyiben a 
vámhatóság ezt indokoltnak tartja.

A Bizottság, a 196. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el megállapítván 
azokat a feltételeket, amelyek szerint az 
ennek a bekezdésnek az első 
albekezdésben említett követelménytől el 
lehet tekinteni.

Indokolás

Átutazás esetében szükséges kivételt tenni. A komitológiára vonatkozó megjegyzés 
szükségtelen, amennyiben erre a kivételre a korszerűsített vámkódex egyéb rendelkezései már 
lehetőséget biztosítanak.
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Módosítás: 25
125. cikk

A vámhatóságoknak meg kell engedniük
az engedélyezett gazdálkodónak, hogy az 
áruk kiadása egyszerűsített nyilatkozat 
alapján történjen.

A vámhatóságok a „vámügyi 
egyszerűsítés” címén engedélyezett 
gazdálkodó számára engedélyezik, hogy az 
áruk elvámolása egyszerűsített nyilatkozat 
alapján történjék.

Az egyszerűsített nyilatkozat történhet a 
nyilatkozattevő nyilvántartásaiban történő 
bejegyzéssel, feltéve, hogy a 
vámhatóságoknak hozzáférésük van 
ezekhez az adatokhoz a nyilatkozattevő 
elektronikus rendszerében, és az ilyen 
adatoknak a vámhivatalok közötti 
kicserélésére vonatkozó követelményeknek 
eleget tudnak tenni. 

Az egyszerűsített nyilatkozat történhet a 
nyilatkozattevő nyilvántartásaiban történő 
bejegyzéssel, feltéve, hogy a 
vámhatóságoknak hozzáférésük van 
ezekhez az adatokhoz a nyilatkozattevő 
elektronikus rendszerében, és az ilyen 
adatoknak a vámhivatalok közötti 
kicserélésére vonatkozó követelményeknek 
eleget tudnak tenni.

Indokolás

Terminológiai jellegű pontosítás a 14. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítással 
összefüggésben.

Módosítás: 26
141. cikk

3. szakasz
Különleges körülmények

141. cikk
Behozatali vámmentesség, különleges 
körülmények folytán
A Bizottság, a 196. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően elfogad 
olyan intézkedéseket, amelyek 
megállapítják azokat a különleges 
helyzeteket és különleges körülményeket, 

Törölve.
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amelyeknél meg kell adni a behozatali 
vámmentességet, különleges körülmények 
folytán, amikor az árut szabad 
forgalomba bocsátják.
Amikor ezeket az intézkedéseket 
elfogadják, figyelembe kell venni a 
nemzetközi megállapodásokat, az érintett 
személy helyzetét és az áru jellegét és az 
áruk végső felhasználását.

Indokolás

A törlés a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet
megtartásával kapcsolatos.

Módosítás: 27
152. cikk (1) bekezdés b) pont

b) HÉA a behozatal után és jövedéki 
adók, ahogyan azt a HÉA-ra és a jövedéki 
adóra vonatkozó hatályban lévő 
rendelkezések előírják;

b) hatályban lévő rendelkezésekben előírt 
egyéb behozatali vámok;

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 28
155. cikk (1) bekezdés c) pont

c) ha a vámjogszabályok másként nem 
rendelkeznek, biztosíték nyújtása arra, 
hogy az árukkal összefüggésben 
esetlegesen keletkező vámtartozás vagy 
más díjak, és különösen a HÉA és a 

c) ha a vámjogszabályok másként nem 
rendelkeznek, biztosíték nyújtása arra, 
hogy az árukkal összefüggésben 
esetlegesen keletkező vámtartozás vagy 
más adók megfizetéséről gondoskodik, 
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jövedéki adó megfizetéséről gondoskodik, 
ahogyan arról a hatályban lévő HÉA- és 
jövedékiadó-előírások rendelkeznek.

ahogyan arról a hatályban lévő előírások 
rendelkeznek.

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 29
157. cikk (2) bekezdés b) pont

b) HÉA a behozatal után és jövedéki 
adók, ahogyan azt a HÉA-ra és a 
jövedékiadóra vonatkozó hatályban lévő 
rendelkezések előírják;

b) hatályban lévő rendelkezésekben előírt 
egyéb behozatali vámok;

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 30
158. cikk (2) bekezdés

2. A (1) bekezdéstől eltérően, ha az 
engedély közvámraktárra vonatkozik, az 
engedély úgy is rendelkezhet, hogy az (1) 
bekezdés a) vagy b) pontjában említett 
kötelezettségek kizárólag az eljárás 
jogosultjára hárulnak. Ebben az esetben a 
vámhatóságok megkövetelhetik az eljárás 
jogosultjától biztosíték nyújtását arra, hogy 
az esetlegesen felmerülő vámtartozás vagy 
más díjak, és különösen a HÉA és a 

2. A (1) bekezdéstől eltérően, ha az 
engedély közvámraktárra vonatkozik, az 
engedély úgy is rendelkezhet, hogy az (1) 
bekezdés a) vagy b) pontjában említett 
kötelezettségek kizárólag az eljárás 
jogosultjára hárulnak. Ebben az esetben a 
vámhatóságok megkövetelhetik az eljárás 
jogosultjától biztosíték nyújtását arra, hogy 
az esetlegesen felmerülő vámtartozás vagy 
más adók megfizetéséről gondoskodik, 
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jövedéki adó kifizetéséről gondoskodik, 
ahogyan arról a hatályban lévő HÉA- és 
jövedékiadó-előírások rendelkeznek.

ahogyan arról a hatályban lévő előírások 
rendelkeznek.

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 31
160. cikk (3) bekezdés

3. A vámhatóságok megkövetelhetik az 
áruk birtokosától biztosíték nyújtását arra, 
hogy az esetlegesen felmerülő vámtartozás 
vagy más díjak, és különösen a HÉA és a 
jövedéki adó kifizetéséről gondoskodik, 
ahogyan arról a hatályban lévő HÉA- és 
jövedékiadó-előírások rendelkeznek. 

3. A vámhatóságok megkövetelhetik az 
áruk birtokosától biztosíték nyújtását arra, 
hogy az esetlegesen felmerülő vámtartozás 
vagy más adók megfizetéséről 
gondoskodik, ahogyan arról a hatályban 
lévő előírások rendelkeznek.

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 32
172. cikk (1) bekezdés 2. albekezdés

Ha az áruk teljes mentességben részesülnek 
a behozatali adó alól, akkor a hatályban 
lévő HÉA-rendelkezéseknek megfelelően 
mentességben részesülnek a behozatali 
HÉA alól is. 

Ha az áruk teljes mentességben részesülnek 
a behozatali adó alól, akkor a hatályban 
lévő rendelkezéseknek megfelelően 
mentességben részesülnek más behozatali
vámok alól is.
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Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 33
178. cikk (1) bekezdés b) pont

b) HÉA a behozatal után és jövedéki 
adók, ahogyan azt a HÉA-ra és a jövedéki 
adóra vonatkozó hatályban lévő 
rendelkezések előírják;

b) hatályban lévő rendelkezésekben előírt 
egyéb behozatali vámok;

Indokolás

A szöveg megismétli a HÉA-ról szóló 77/388/EGK és a jövedéki adókról szóló 92/12/EGK 
módosított irányelvekben szereplő adórendelkezéseket, ám ez a szabályozási keret nem része a 
vámügyi szabályozásnak. Ugyanakkor magának az elvnek – a nemzetközi szerződésekben 
foglalt kötelezettségek okán – ha általános formában is, de meg kell jelennie.

Módosítás: 34
190. cikk (1) bekezdés

1. Amikor nem közösségi árukat arra 
szánnak, hogy elhagyják a Közösség 
vámterületét és újrakiviteli értesítés nem 
szükséges, egy kilépési gyűjtő vámáru-
nyilatkozatot kell benyújtani az illetékes 
vámhivatalnál, a 185. cikknek megfelelően. 

1. Amikor közösségi vagy nem közösségi 
árukat arra szánnak, hogy elhagyják a 
Közösség vámterületét és újrakiviteli 
értesítés nem szükséges, kilépési gyűjtő 
vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani az 
illetékes vámhivatalnál, a 185. cikknek 
megfelelően.

A Bizottság, a 196. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően, 
intézkedéseket fogadhat el megállapítván 
egy közös adatkészletet és 
formanyomtatványt a kilépési gyűjtő 
vámáru-nyilatkozatra, amely tartalmazza 
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a kockázatelemzéshez és a vámellenőrzés 
helyes alkalmazásához szükséges 
adatokat, elsődlegesen biztonsági célokra, 
adott esetben a nemzetközi szabványok és 
kereskedelmi gyakorlat felhasználásával.

Indokolás

Szükségtelen a komitológiához folyamodni akkor, amikor a behozatali gyűjtő vámáru-
nyilatkozathoz szükséges adatok már megállapításra kerültek. A kiviteli gyűjtő vámáru-
nyilatkozat esetében ugyanazon kritériumokat kell alkalmazni.

Módosítás: 35
190. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés

Kivételes körülmények között a 
vámhatóságok elfogadhatnak papíralapú 
kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, 
feltéve, hogy azok ugyanolyan szintű 
kockázatelemzést alkalmaznak, mint 
amelyet az elektronikus adatfeldolgozási 
technika felhasználásával készült a kilépési 
gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra 
alkalmaznak, és az ilyen adatoknak más 
vámhivatalokkal való kicserélésének 
követelményei teljesíthetőek. 

(2a) Kivételes körülmények között a 
vámhatóságok elfogadhatnak papíralapú 
kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, 
feltéve, hogy azok ugyanolyan szintű 
kockázatelemzést alkalmaznak, mint 
amelyet az elektronikus adatfeldolgozási 
technika felhasználásával készült a kilépési 
gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra 
alkalmaznak, és az ilyen adatoknak más 
vámhivatalokkal való kicserélésének 
követelményei teljesíthetőek. 

A vámhatóságok elfogadhatják a kiviteli 
gyűjtő vámáru-nyilatkozat helyett értesítés 
benyújtását és a gazdálkodó
számítógépes rendszerében a gyűjtő 
vámáru-nyilatkozat
adataihoz való hozzáférést.

Indokolás
A szöveg számozásának megváltoztatása.

Módosítás: 36
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190. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Ha a kiviteli gyűjtő vámáru-
nyilatkozatot annak a szállítóeszköznek az 
üzemeltetője helyett, amellyel az áruk a 
közösségi vámterületet elhagyják, más 
személy nyújtja be, az üzemeltetőnek – a 
186. cikk c) pontjában meghatározott 
határidőn belül – az illetékes vámhivatal 
részére nyilatkozat, fuvarlevél vagy 
rakományjegyzék formájában kiviteli 
bejelentőt kell benyújtania, melyen 
feltüntetésre kerültek a kiviteli gyűjtő 
vámáru-nyilatkozatban szerepeltetendő 
valamennyi fuvarozott áru azonosításához 
szükséges adatok. 
E cikk (2) bekezdése a szükséges 
változtatásokkal e bekezdés első 
albekezdésére is vonatkozik.
A Bizottság a 196. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
meghozza azokat az intézkedéseket, 
amelyek szabályozzák:
a) a kiviteli bejelentőn feltüntetendő 
megjelöléseket,
b) azokat a feltételeket, amelyek esetén a 
kiviteli bejelentő benyújtása alól felmentés 
vagy vele kapcsolatban könnyítés 
engedélyezhető,
c) az e bekezdés első albekezdésében 
említett határidővel kapcsolatban 
engedélyezhető kivételekre és 
könnyítésekre vonatkozó előírásokat,
d) annak az illetékes vámhivatalnak a 
kijelölését, ahová a kiviteli bejelentő 
benyújtandó, vagy amelynek 
rendelkezésére bocsátandó.
E rendelkezések elfogadásakor figyelembe 
kell venni a következő tényezőket:
a) különleges körülmények,
b) e rendelkezések alkalmazása bizonyos 
típusú árumozgások, fuvarozási módok és 
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gazdasági szereplők esetében,
c) egyedi biztonsági rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi megállapodások.

Indokolás
Ezek ugyanazok a rendelkezések, mint amelyek a behozatali gyűjtő vámáru-nyilatkozatra 
vonatkoznak.

Módosítás: 37
193. cikk

193. cikk
Kivitelivám-mentesség, különleges 

körülmények folytán
A Bizottság, a 196. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően elfogad 
olyan intézkedéseket, amelyek 
megállapítják azokat a különleges 
helyzeteket és különleges körülményeket, 
amelyeknél kivitelivám-mentesség adható, 
különleges körülmények folytán, amikor 
az árut exportálják. 
Amikor ezeket az intézkedéseket 
elfogadják, figyelembe kell venni a 
nemzetközi megállapodásokat, az érintett 
személy helyzetét és az áru jellegét.

Törölve.

Indokolás

A törlés a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 
918/83/EGK tanácsi rendelet megtartásával kapcsolatos.

Módosítás: 38
198. cikk, 1. albekezdés

A 918/83/EGK, 3925/91/EGK, A 3925/91/EGK, 2913/92/EGK, 
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2913/92/EGK, 82/2001/EK és 
1207/2001/EK rendelet hatályát veszti.

82/2001/EK és 1207/2001/EK rendelet 
hatályát veszti.

Indokolás

A törlés a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet
megtartásával kapcsolatos.



PE 376.600v02-00 28/31 PR\628050HU.doc

külső fordítás

HU

INDOKOLÁS

Az 1992-ből származó vámkódex1 alkotja a vámunió szabályai közös alkalmazásának közös 
jogi alapját azzal, hogy a közös vámszabályozás egészét egyetlen szövegbe sűríti. A 
nemzetközi kereskedelmi környezetben bekövetkezett gyökeres változások miatt (az 
információs technológiák növekvő igénybe vétele, az elektronikusan tárolt adatok cseréje), és 
mert a vámra háruló feladatok átalakulását sem követte, elérkezett a korszerűsítés pillanata.

Ennek tudatában és a lisszaboni stratégia fényében kell az Európai Bizottság 2005. november 
30-án előterjesztett rendeletjavaslatát2 megvizsgálni. A szöveg teljes egészében normatív 
jellegű, s a jelenlegi kódex teljes átalakítását tűzi ki célul, a jogszabályok és a vámeljárások 
egyszerűsítésével mind a gazdaság szereplői, mind a vámigazgatás szempontjából, annak 
érdekében, hogy csökkenjenek a vámeljárás költségei, valamint, hogy ezzel is választ adjon a 
kereskedelem által – a biztonság és biztonságosság, a hamisítás elleni küzdelem, a pénzmosás, 
az egészség- és környezetvédelem stb. terén – támasztott kihívásokra.

Az új közösségi vámkódex nem korlátozódik egyes eljárások egyszerűsítésére, hanem 
bizonyos pontokon alapvetően módosítja a vámjogot, s éppen ennek révén elválaszthatatlan a 
papír nélküli vámra – az „e-customs”-ra – vonatkozó javaslattól. Ugyanis e rendszer 
megfelelő működése teszi majd lehetővé a korszerűsített vámkódexben foglalt új eljárások 
alkalmazását.

A korszerűsített vámkódex 200 cikkének újdonságai a tagállamok mind szakmai, mind 
kormányzati köreiben élénk reakciókat váltottak ki.
E különösen érzékeny kérdésekben kell nekünk is véleményt mondanunk, illetve meg kell 
próbálnunk olyan konszenzusra jutni, amely figyelembe veszi valamennyi fél érdekét, s 
ugyanakkor a végső célt sem téveszti szem elől: a vámszabályozást egyszerűbbé és 
strukturáltabbá kell tenni a közösségi vámügy nagyobb versenyképessége, valamint a 
biztonságosabb és akadálytalanabb nemzetközi kereskedelem biztosítása érdekében.

Az álláspontok különbözősége legfőképpen a vámjogi képviselet, az engedélyezett 
gazdálkodó, a központi vámkezelés fogalma és a komitológia rendszeres igénybe vétele 
kérdésében tűnik szembe.

1) Az engedélyezett gazdálkodó

A rendelkezést a 648/2005 rendelet3 – az ún. „biztonsági módosítás” –vezette be. A szöveg 
létrehozza az előzetes átlépési, valamint érkezési elektronikus értesítések rendszerét, továbbá 
– a vámterület biztonságának garantálása érdekében – bevezeti a közösségi kockázatelemzési 
profilt. Ez az Egyesült Államok által a 2001. szeptember 11-i merényletek után a nemzetközi 

  
1 A Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, valamint a Bizottság 2454/93/EGK 
rendelete a Tanács rendeletének egyes végrehajtási rendelkezéseiről.
2 COM(2005)608 végleges.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 4-i 648/2005/EK rendelete (HL L 117., 13. o.).
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közösséghez intézett felhívások következtében történt meg, az Európai Közösség egyedi 
válaszaként, a Vám Világszervezet által bevezetett normatív keretrendszerrel párhuzamosan. 
A külön rendelkezés könnyíteni kívánt a gazdálkodók helyzetén, kárpótolva őket a biztonsági 
dimenzió figyelembe vételével kapcsolatos új terhekért.
A 648/2005 rendeletről jelenleg vita folyik az alkalmazási módok kidolgozása érdekében 
(ezeknek 2006 nyarán kellene hatályba lépniük), ami zavarja a tisztánlátást, mivel az 
érdekeltek szemében az új rendeletre tett javaslat és az alkalmazásról folyó vita nem válik el 
egymástól. Ráadásul jelenleg senki nem képes megmondani, hogy az új helyzet voltaképpen 
miféle előnyökkel járna.

Ugyanakkor a rendelet 5a. cikke az engedélyezett gazdálkodók vonatkozásában kétféle – és 
együttesen is engedélyezhető – státuszt említ. 

Ezért az egyértelműség kedvéért az előadó módosításaival el szeretné érni, hogy az új 
vámkódex szövegében a kétféle státusz kifejezett formában is megjelenjék.

Mivel a gazdálkodók számára nem volt világos, hogy ez a státusz voltaképpen miféle 
előnyökkel is jár a számukra, az Európai Bizottság javaslata bizonyos pontosításokat is 
tartalmaz, különösen az összkezesség vonatkozásában (67. cikk). Azonban – mivel az 
engedélyre valamennyi gazdálkodó jogosult – az előadó a fennálló szabály megtartása mellett 
érvel.

2) A vámjogi képviselet – 11. cikk

A közösségi vámkódex jelenlegi változatának 5. cikke lehetőséget biztosít a tagállamok 
számára, hogy a kétfajta (közvetlen, illetve közvetett) képviseleti mód egyikét elkülönítsék a 
területükön letelepedett megbízottak számára. Ez a foglalkozás a tagállamok többségében –
kivétel Németország és az Egyesült Királyság – létezik. 
Ezt a lehetőséget a korszerűsített vámkódex már nem ismeri.

Az előadó osztja az Európai Bizottság véleményét, mely szerint a fenti lehetőség elektronikus 
környezetben nem működőképes, illetve nem fér össze az egységes piac elveivel, amelyek 
alapján a Közösség teljes területén valamennyi tagállam szolgáltatásnyújtói szabadon 
gyakorolhatják tevékenységüket. 

Ezért van szükség a vámjogi képviselet jogának megnyitására, illetve a 4. cikk ezért határozza 
meg a vámjogi képviselő fogalmát.

Ugyanakkor számos országban hagyományosan igénybe veszik vámjogi ügynökök 
szolgáltatásait, ami főleg a kisebb méretű vállalkozások számára jár nagy előnyökkel. Az 
előadó ezért úgy véli, hogy a vámjogi képviselőnek tevékenységéhez engedélyre van 
szüksége, amihez viszont igazolnia kell, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel, szakmai 
szavahihetőséggel és hozzáértéssel rendelkezik.

A vámjogi képviselőnek arra is lehetősége nyílik, hogy elismerjék engedélyezett gazdálkodói 
státuszát.
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3) A központi vámkezelés

A javaslat olyan új fogalmakat is bevezet, amelyek esetében most még nemigen látható, hogy 
miféle előnyökkel járnak a jövőben. Például hivatkozás történik a központi vámkezelésre (27. 
preambulumbekezdés), az egyablakos ügykezelésre és az egymegállásos ellenőrzésre (7. 
preambulumbekezdés). A központi vámkezelés azt takarja, hogy a vámáru-nyilatkozat 
benyújtásának helye nem feltétlenül egyezik meg azzal a hellyel, ahol az áruk fizikailag 
találhatók. Ez azáltal válik lehetségessé, hogy a gazdálkodók számára egységes interfész áll 
rendelkezésre (azaz bejelentési kötelezettségeiket a gazdálkodók mind a vám-, mind más –
állat- és növény-egészségügyi stb. – kormányzati hatóságok felé ugyanazon egy alkalommal 
teljesíthetik, saját helyiségeikből, élve a napi 24 órában rendelkezésre álló elektronikus 
lehetőségekkel). Az áruk e hatóságok általi ellenőrzése pedig ugyanakkor és ugyanott 
történik. Mindezt jelenti az „egyablakos ügykezelés”.

A központi vámkezelés ötletével kapcsolatban még vannak lezáratlan kérdések: 
- a központi vámkezelés hatással lesz az egyes tagállamok által beszedett díjak 

összegére, azaz érinti a vámtételekből származó azon összeget (25%), amelyre 
beszedési költség címén jogosultak. Ez egyébként összefügg az elektronikus 
vámkezelési műveletek ingyenességével is (32. cikk), mivel a gazdálkodók beruházási 
költségeinek kompenzálásaképpen általános szabály lesz a vámkezelési műveletek 
ingyenessége, s csak bizonyos egészen egyedi szolgáltatásokért számolható fel díj. 

- A központi vámkezelés egyfelől lehetővé teszi versenyhelyzet kialakulását a 
tagállamok igazgatási rendszerei között, másfelől viszont megfosztja őket egy olyan 
díjfelszámítási lehetőségtől, amely nem ellentétes a belső piac szabályaival. Mellesleg 
ezekből a díjakból lehet finanszírozni a hivatalos szervezetek számítástechnikai 
fejlesztéseit, így félő, hogy e forrás eltűnése késleltetni fogja a rendszer üzembe 
helyezését. 

- Várható az is, hogy a központi vámkezelés – nevezetesen az ellenőrzési 
mechanizmusok harmonizációjának hiányában – elősegíti majd, hogy a kereskedelmi 
tevékenység a nagy teljesítőképességű és nagy vonzóerejű országokban 
koncentrálódjék, s így valósággal oda fogja terelni a forgalmat. 

-
Annak tudatában, hogy a teljes vámkezelés ingyenessé tétele pénzügyi veszteségeket okozhat, 
az előadó jelenleg azon az állásponton van, hogy a vámellenőrzések ingyenességét szabályba 
kell ugyan foglalni, de egyéb tevékenységek esetében meg kell tartani a díjfelszámítás 
lehetőségét.

Ugyanakkor az Európai Bizottságnak ügyelnie kell rá, hogy megtörténjék a vámellenőrzések 
harmonizációja annak érdekében, hogy a kereskedelmi tevékenység ne koncentrálódjék a 
nagy teljesítőképességű országokban, illetve ne terelődjék ezekbe.

4) A komitológiával kapcsolatos rendelkezések kiterjedtsége

A szövegben szereplő cikkek állandó rendszerességgel hivatkoznak a 196. cikk (2) 
bekezdésére. Ez a rendelkezés az alkalmazás kérdéseivel foglalkozó szakbizottság igénybe 
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vételével kapcsolatos. Jelenleg a kódex alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, 
kivételektől eltekintve, a Bizottság javaslatainak megvizsgálása után fogadják el – az ún. 
szabályozási eljárás szerint működő – szakbizottságban. A korszerűsített kódex 196. cikke 
előirányozza, hogy ez a jövőben rugalmasabb eljárással történik, ami a Bizottság véleménye
szerint növelni fogja a Vámkódex Bizottság különböző szakcsoportjaiban folyó munka 
hatékonyságát és gyorsaságát. Ennek érdekében azt javasolják, hogy a vámkódex 
alkalmazásával kapcsolatos intézkedéseket az igazgatási eljárás szerint fogadják el, s 
amennyiben hasznosnak tűnik, hogy magyarázatokat vagy iránymutatásokat dolgozzanak ki, 
akkor ezek elfogadására a konzultációs eljárás szerint kerüljön sor (7. cikk).

Az előadó szerint e hatáskör-átruházások fontossága, illetve a kellő keretek hiánya oda vezet, 
hogy a közösségi jogalkotó súlya csökkenni fog.

A kérdés elsősorban technikai jellegű, és az előadó tisztában van az eljárás hasznos voltával. 
Mindazonáltal az Európai Parlament számára nyilvánvaló az átláthatóság hiánya. 

Ugyanakkor a legutóbbi komitológiai témájú megbeszélések (az Európai Parlament 2006 
júniusában elfogadta a Corbett-jelentést, illetve határozat született az 1999. január 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat módosításáról) lehetővé teszik, hogy e kérdést a későbbiekben 
újra tárgyaljuk.

5) Egyéb tárgyalt kérdések

Az előadó által előterjesztett többi módosítás elsősorban adóügyi kérdésekre vonatkozik, 
illetve egy olyan pontra – a behozatali gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására kötelezett 
személye –, amelyet a 648/2005 rendelet elfogadása nem rendezett.

Következtetés

Egyes kérdésekről igen nehéz határozott véleményt mondani, mivel bizonyos rendelkezések 
csak a jövőben és a papírmentes vámkezelés perspektívájában lesznek alkalmazhatóak. Az 
előadó jelentésében mindvégig igyekezett a különböző szereplők érdekeit közös nevezőre 
hozni.


	628050hu.doc

