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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 
2020) létrehozásáról, valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0706) és módosított javaslatára (COM(2012)0464),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
33. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0241/2012),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7-0026/2013),

1. rámutat arra, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg 
mindössze jelzésként szolgál a jogalkotó számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 
2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre 
irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

2. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalására1; megismétli, 
hogy elegendő további forrást kell biztosítani a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai prioritásait és a Lisszaboni 
Szerződésben meghatározott új feladatait, valamint hogy előre nem látható események 
esetén válaszlépéseket tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha legalább 5%-kal 
emelkedne is a 2013-as szinthez képest a következő többéves pénzügyi keret forrásainak 
szintje, ez csak korlátozott mértékben járulna hozzá az elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, illetve az uniós szolidaritás elvéhez; felszólítja 
a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében 
elvetni annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;

3. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266
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5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014 előtt alkalmazott többéves 
vámügyi cselekvési program jelentős 
mértékben hozzájárult az Unión belül a 
vámhatóságok közötti együttműködés 
megkönnyítéséhez és fokozásához. A 
vámügyek területén számos tevékenység 
határokon átnyúló jellegű, mind a 27 
tagállamra kiterjednek, illetve mind a 27 
tagállamot érintik, ezért azokat az egyes 
tagállamok önállóan nem képesek 
eredményesen és hatékonyan elvégezni. A 
Bizottság által végrehajtásra kerülő Vám 
2020 program uniós keretet kínál a 
tagállamoknak ezen együttműködési
tevékenységek fejlesztésére, ami 
költséghatékonyabb, mint ha minden 
tagállam két- vagy többoldalú alapon 
külön-külön létrehozná saját 
együttműködési keretét. Ezért biztosítani 
kell e program folytatását egy új program 
létrehozásával ugyanezen a területen.

(1) A vámhatóságoknak nap mint nap 
számtalan kihívással kell megküzdeniük: 
egyrészről kezelniük kell a folyamatosan 
növekvő kereskedelmet és biztosítaniuk a 
törvényes áruk zökkenőmentes és könnyű 
áramlását, másrészről felelősek a 
biztonság és a védelem garantálásáért is. 
Ennek következtében az Unió 
vámhatóságai közötti hatékony 
együttműködés egyre fontosabbá válik. A 
2014 előtt alkalmazott többéves vámügyi 
cselekvési program (a Vám 2013) 
megkönnyítette és megerősítette az Unión 
belül a vámhatóságok közötti
együttműködést, és ez jelentős mértékben 
hozzájárult a vámunió és a belső piac 
megfelelő működéséhez. A vámügyek 
területén számos tevékenység határokon 
átnyúló jellegű, mind a 27 tagállamra 
kiterjednek, illetve mind a 27 tagállamot 
érintik, ezért azokat az egyes tagállamok 
önállóan nem képesek eredményesen és 
hatékonyan elvégezni. A Bizottság által 
végrehajtásra kerülő Vám 2020 program 
uniós keretet kínál a tagállamoknak, 
melyen belül fejleszthetik ezen 
együttműködési tevékenységeket, ami 
költséghatékonyabb, mint ha minden 
tagállam két- vagy többoldalú alapon 
külön-külön létrehozná saját 
együttműködési keretét. Ezért biztosítani 
kell e program folytatását egy új program 
létrehozásával ugyanezen a területen.
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Indokolás

A módosítás a program folytatásának igazolásaként vázolja a jelenlegi vámügyi helyzetet.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vámügyi 
tisztviselők közös fellépései, valamint a 
közös képzési kezdeményezések
várhatóan hozzájárulnak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia végrehajtásához.
Keretet biztosítva a hatékonyabb 
vámhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató és 
az Unió gazdasági és pénzügyi érdekeinek 
védelméhez hozzájáruló
tevékenységekhez, a program aktívan 
erősíti a vámunió működését.

(2) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vámügyi 
tisztviselők közös fellépései, valamint a 
közös képzési kezdeményezések a belső 
piac működésének megszilárdítása, a 
közszféra termelékenységének fokozására 
irányuló tevékenységeket támogató keret 
biztosítása, valamint a nemzeti és uniós 
közigazgatásban a technológiai fejlődés és
az innováció előmozdítása révén hozzá 
fognak járulni az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia végrehajtásához. Keretet 
biztosítva a hatékonyabb és korszerűbb
vámhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató és a 
tagállamoknak a saját és az Unió 
gazdasági és pénzügyi érdekei védelmére 
irányuló fellépéseit racionalizáló és 
koordináló tevékenységekhez, a program 
aktívan erősíti a vámunió működését
annak érdekében, hogy a vállalkozások és 
a polgárok teljes mértékben ki tudják 
használni a belső piac és a globális 
kereskedelem előnyeit.

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a vámunió működésének megerősítéséből származó előnyöket.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A programnak hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy növekedjen a vámügyi 
együttműködés a tagállamok között, ami 
alapvető fontosságú a belső piac 
szempontjából. A vámok továbbá fontos 
bevételi forrást jelentenek az uniós és a 
nemzeti költségvetések számára egyaránt, 
és ezért a hatékony államháztartás 
biztosítását szolgáló egyik fontos 
eszköznek tekinthetők.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A harmadik országok csatlakozási és 
társulási folyamatának támogatása 
érdekében a programnak nyitva kell állnia 
a csatlakozó és a tagjelölt országok, 
valamint a potenciális tagjelöltek és az 
európai szomszédsági politika
partnerországai előtt, bizonyos feltételek 
teljesítése esetén. Figyelemmel a 
világgazdaság fokozódó 
összekapcsoltságára, a program továbbra is 
lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos 
tevékenységek esetén külső szakértők, 
úgymint harmadik országok tisztviselői, 
nemzetközi szervezetek képviselői vagy 
gazdasági szereplők kerüljenek bevonásra.
Az EKSZ-nek a főképviselő alelnök 
irányítása alatt történő létrehozása 
elősegítheti a szakpolitikai koordinációt és 
koherenciát egy olyan területen, amely két-
és többoldalú alapon egyaránt fontos részét 
képezi az Unió külső stratégiáinak és 
fellépéseinek.

(3) A harmadik országok csatlakozási és 
társulási folyamatának támogatása 
érdekében a programnak nyitva kell állnia 
a csatlakozó és a tagjelölt országok, 
valamint a potenciális tagjelöltek és az 
európai szomszédsági politika 
partnerországai előtt, bizonyos feltételek 
teljesítése esetén. Figyelemmel a 
világgazdaság fokozódó 
összekapcsoltságára, a program továbbra is 
lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos 
tevékenységek, például a csalásokkal és 
szabálytalanságokkal kapcsolatos 
információgyűjtés esetén külső szakértők, 
úgymint harmadik országok tisztviselői, 
nemzetközi szervezetek képviselői vagy 
gazdasági szereplők kerüljenek bevonásra.
Az EKSZ-nek a főképviselő alelnök 
irányítása alatt történő létrehozása 
elősegítheti a szakpolitikai koordinációt és 
koherenciát egy olyan területen, amely két-
és többoldalú alapon egyaránt fontos részét 
képezi az Unió külső stratégiáinak és 



RR\925578HU.doc 9/45 PE496.681v02-00

HU

fellépéseinek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A program célkitűzései figyelembe 
veszik a vámügy területén az elkövetkező 
évtizedre vonatkozóan feltárt problémákat 
és kihívásokat. A programnak továbbra is 
szerepet kell játszania olyan létfontosságú 
területeken, mint az uniós vámügyi és 
kapcsolódó jogszabályok koherens 
végrehajtása. Emellett a program 
középpontjában az Unió pénzügyi és 
gazdasági érdekeinek védelme, a biztonság 
és a védelem fenntartása, a kereskedelem 
megkönnyítése áll, többek között a csalás 
elleni küzdelemre irányuló együttes 
erőfeszítések, valamint a vámhatóságok 
adminisztratív kapacitásainak növelése
révén.

(4) A program célkitűzései figyelembe 
veszik a vámügy területén az elkövetkező 
évtizedre vonatkozóan feltárt problémákat 
és kihívásokat. A programnak továbbra is 
szerepet kell játszania olyan létfontosságú 
területeken, mint a modernizált uniós 
vámügyi és kapcsolódó jogszabályok 
koherens végrehajtása. Emellett a program 
középpontjában az Unió pénzügyi és 
gazdasági érdekeinek védelme, a 
kereskedelem megkönnyítése és a 
vámhatóságok adminisztratív 
kapacitásainak növelése áll. Ugyanakkor 
tekintettel az új kihívások dinamikájára, 
valamint arra, hogy a polgárokat meg kell 
védeni a nemzetközi árukereskedelemből 
származó biztonsági kockázatoktól, 
további hangsúlyt kell fektetni a csalás 
elleni küzdelemre. Ezenkívül az 
erőforrások szűkös rendelkezésre állása 
idején még nagyobb a nyomás, hogy a 
vámügyi kockázatkezelés megerősítése 
érdekében a vámellenőrzéseket hatékony 
és eredményes kockázatmeghatározásra 
kell alapozni. A Bizottságnak arra kell 
ösztönöznie azon tagállamokat, amelyek 
még nem fejlesztettek ki megfelelő 
elektronikus adatfeldolgozási 
technológiákat, hogy tegyék ezt meg, és 
mozduljanak el egy digitálisabb egységes 
piac irányába.

Indokolás

E módosítás azt a célkitűzést hangsúlyozza, hogy Bizottság és a tagállamok cselekvési 
kapacitásának növelése révén a polgárokat meg kell védeni a nemzetközi kereskedelem által 
támasztott biztonsági kockázatoktól, valamint támogatni kell az illegális kereskedelem és a 
csalás elleni harcot.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai információs rendszerek 
létfontosságú szerepet játszanak az uniós 
vámrendszerek megerősítésében, és ezért 
azokat a program keretében tovább kell 
finanszírozni. Emellett lehetővé kell tenni, 
hogy a program új, vámokkal kapcsolatos, 
az uniós jog alapján létrehozott 
információs rendszereket tartalmazzon. Az
európai információs rendszereknek szükség 
esetén megosztott fejlesztési modelleken és 
IT-architektúrán kell alapulniuk.

(6) Az európai információs rendszerek 
létfontosságú szerepet játszanak az uniós 
vámrendszerek megerősítésében, és ezért 
azokat a program keretében tovább kell 
finanszírozni. Emellett lehetővé kell tenni, 
hogy a program új, vámokkal kapcsolatos, 
az uniós jog alapján létrehozott 
információs rendszereket tartalmazzon. A 
vámigazgatás rugalmasságának és 
hatékonyságának növelése érdekében az
európai információs rendszereknek szükség 
esetén megosztott fejlesztési modelleken és 
IT-architektúrán kell alapulniuk.

Indokolás

E módosítás az európai információs rendszereken belül a megosztott modellek és IT-
architektúrák kifejlesztésének célkitűzését hangsúlyozza.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A műszaki kapacitásbővítés 
hozzájárul a biztonság garantálásához, és 
elősegíti a jogszerű kereskedelmet. A 
számos tagállam által jelenleg 
megtapasztalt pénzügyi korlátokra való 
tekintettel azonban úgy tűnik, hogy az 
ehhez szükséges felszerelések (például 
szkennerek és laboratóriumi 
berendezések) beszerzése és karbantartása 
kihívást jelent, ami veszélyezteti az Unió 
külső határainak hatékony védelmét. 
Ezért pénzügyi támogatást kell nyújtani a 
szükséges műszaki berendezések 
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beszerzéséhez és fenntartásához. 
Tekintettel a program pénzügyi 
előirányzataira, rögzíteni kell, hogy a 
műszaki berendezések beszerzéséhez és 
fenntartásához nyújtott pénzügyi 
támogatás társfinanszírozási rátája nem 
haladhatja meg a 10%-ot. Ez megnöveli a 
nemzeti beruházások szintjét a 
vámkapacitások kiépítése terén.

Indokolás

A vámhatóságok különböző jellegű tevékenységei átfogó támogatásának biztosítása érdekében 
célszerű, hogy a program ne csupán a közös fellépésekre, az informatikai kapacitásbővítésre 
és a humán képességfejlesztésre terjedjen ki, hanem a műszaki kapacitásbővítésre is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A program révén a humán 
kompetenciák közös képzés formájában
történő kiépítését is meg kell valósítani. A 
vámügyi tisztviselőknek ki kell építeniük 
és naprakésszé kell tenniük az Unió 
szükségleteinek kiszolgálásához szükséges 
tudásukat és képességeiket. A programnak 
alapvető szerepet kell játszania a humán 
kapacitások megerősítésében a vámügyi 
tisztviselőket, valamint a gazdasági 
szereplőket célzó fokozott képzési 
támogatás révén. Ennek érdekében az Unió 
jelenlegi közös képzési módszerét, amely 
főként a központi elektronikus tanulási
(eLearning) fejlesztésen alapul, egy sokrétű 
uniós képzés-támogatási programmá kell 
fejleszteni.

(7) A humán kompetenciák fejlesztése 
alapvető jelentőségű, és azt közös képzés 
formájában, a program révén kell
megvalósítani. A vámügyi tisztviselőknek 
ki kell építeniük és naprakésszé kell 
tenniük az Unió szükségleteinek 
kiszolgálásához szükséges tudásukat és 
képességeiket. A programnak alapvető 
szerepet kell játszania a humán kapacitások 
megerősítésében a vámügyi tisztviselőket, 
valamint a gazdasági szereplőket célzó 
fokozott képzési támogatás révén. Ennek 
érdekében az Unió jelenlegi közös képzési 
módszerét, amely főként a központi 
elektronikus tanulási (eLearning) 
fejlesztésen alapul, egy sokrétű uniós 
képzés-támogatási programmá kell 
fejleszteni.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel az európai információs 
rendszerek a program alapvető részét 
képezik, mindenképpen elegendő forrást 
kell biztosítani ezek fejlesztésére és 
működtetésére. A programnak ezenkívül 
bizonyos mértékű költségvetési 
rugalmasságot is lehetővé kell tennie a 
szakpolitikai prioritások változásaira 
történő reagálás érdekében.

Indokolás

A költségvetésnek a támogatható intézkedések szerinti lebontása alapvető szakpolitikai 
döntés, ezért a társjogalkotóknak meg kell adni azt az előjogot, hogy az elkölthető összegek 
elosztása tekintetében szakpolitikai iránymutatást adjanak.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A program teljesítményének mérése 
érdekében a program általános, konkrét 
és operatív célkitűzéseihez kapcsolódó 
mutatókat éves munkaprogram keretében 
kell kidolgozni és adott esetben később 
módosítani.

Indokolás

Mivel a bizottsági javaslat számos utalást tartalmaz a mutatókra, a program keretében hozott 
intézkedések értékének és hatásának nyomon követése és értékelése érdekében fontos 
meghatározni a mutatók kidolgozásának folyamatát. E folyamat kellő mértékű 
rugalmasságának biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy ezt a 
tevékenységet az éves munkaprogram keretében végezze.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2010. évi költségvetés 
felülvizsgálatáról szóló közleményében 
szereplő, a finanszírozási programok 
koherenciájára és egyszerűsítésére 
vonatkozó bizottsági 
kötelezettségvállalással összhangban a
forrásokat meg kell osztani más uniós 
finanszírozási eszközökkel, amennyiben a 
tervezett program szerinti tevékenységek 
olyan célkitűzéseket követnek, amelyek 
több finanszírozási eszköz tekintetében 
közösek; a kettős finanszírozást 
ugyanakkor el kell kerülni. Az e program 
keretében végzett tevékenységeknek 
biztosítaniuk kell a vámunió működését 
finanszírozó uniós források 
felhasználásának koherenciáját.

(10) A 2010. évi költségvetés 
felülvizsgálatáról szóló közleményében 
szereplő, a finanszírozási programok 
koherenciájára és egyszerűsítésére 
vonatkozó bizottsági 
kötelezettségvállalással összhangban a 
forrásokat meg lehet osztani más uniós 
finanszírozási eszközökkel, amennyiben a 
tervezett program szerinti tevékenységek 
olyan célkitűzéseket követnek, amelyek
több finanszírozási eszköz tekintetében 
közösek; a kettős finanszírozást 
ugyanakkor el kell kerülni. Az e program 
keretében végzett tevékenységeknek 
biztosítaniuk kell a vámunió működését 
finanszírozó uniós források 
felhasználásának koherenciáját.

Indokolás

A forrásmegosztás gyakorlatának ösztönzése helyett azt kell hangsúlyozni, hogy ez egy 
lehetőség, mivel az elérendő értékelési célkitűzésekhez kapcsolódik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az intelligens kockázatértékelés 
terén folytatott együttműködés rendkívül 
fontos annak biztosításához, hogy a 
jogszabályokat betartó és megbízható 
vállalkozások a lehető legnagyobb 
mértékben részesüljenek a vámügyi 
elektronikus ügyintézés egyszerűsítéseinek 
előnyeiből, és hogy a szabálytalanságokat 
fel lehessen tárni.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az áruk illegális szállítása komoly 
probléma az Unióban, és nemcsak az 
Unió pénzügyi érdekeit sérti, hanem 
jelentős kockázatot jelent a fogyasztók és 
a polgárok számára is.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglaltak szerint kell 
gyakorolni.

törölve

Indokolás

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
szakpolitikai választási lehetőségek (prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.



RR\925578HU.doc 15/45 PE496.681v02-00

HU

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Annak érdekében, hogy megfelelő 
módon lehessen reagálni a szakpolitikai 
prioritások változásaira, az éves 
munkaprogram elfogadása tekintetében 
felhatalmazást kell adni a Bizottságnak 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy az előkészítő munka során a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítania kell a 
megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
szakpolitikai választási lehetőségek (pl. prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Bizottságot a program 
végrehajtásában a Vám 2020 bizottság 
segíti.

törölve

Indokolás

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
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megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
szakpolitikai választási lehetőségek (pl. prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 cikk 5 cikk

Általános célkitűzés és konkrét célkitűzés Általános célkitűzés
(1) A program általános célkitűzése a belső 
piac erősítése a hatékony és eredményes
vámunió révén.

A program általános célkitűzése a vámunió 
működésének támogatása és a belső piac 
erősítése a vámunió hatékony és 
eredményes korszerűsítése révén a részt 
vevő országok, azok vámhatóságai és 
tisztviselői, valamint a külső szakértők 
közötti együttműködés által.

(2) A program konkrét célkitűzése a 
vámunió működésének támogatása, 
különösen a részt vevő országok, azok 
vámhatóságai, más illetékes hatóságai, 
tisztviselői és a külső szakértők közötti 
együttműködés fokozása révén. 

E célkitűzés elérésének mértékét többek 
között az alábbi mutatók segítségével 
mérik:

(3) E célkitűzés elérését a következő 
mutatók alapján mérik:

a) annak alakulása, ahogyan a 
programban érdekeltek a programnak a 
belső piac megerősítéséhez való 
hozzájárulását észlelik;

(1) a közös kommunikációs hálózat
elérhetősége az európai információs 
rendszerek számára;

b) a vámunió működése, valamint a közös 
kommunikációs hálózat, illetve az európai 
információs rendszerek uniós elemeinek 
működése;

(2) a programtevékenységekben részt 
vevőktől és a program használóitól kapott 
visszajelzések.

c) a vámellenőrzési eljárások 
harmonizálásának és egységesítésének 
szintje.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Prioritások Konkrét célkitűzések
A program prioritásai a következők: A program konkrét célkitűzései a 

következők:
(1) az uniós jog kidolgozásának, 
következetes alkalmazásának és 
eredményes végrehajtásának támogatása a 
vámunió hatékonyságának, 
eredményességének és egységességének 
erősítése érdekében;

a) az uniós jog kidolgozásának, 
következetes alkalmazásának és 
eredményes végrehajtásának támogatása a 
vámunió hatékonyságának, 
eredményességének és egységességének 
erősítése érdekében, valamint különösen 
annak támogatása, hogy az eljárásokat 
Uniós Vámkódexben meghatározott 
határidőkön belül teljesen 
számítógépesítsék;

(2) az európai üzleti vállalkozások 
versenyképességének megerősítése a 
jogszerű kereskedelem megkönnyítése, a 
megfelelési költségek és az adminisztratív 
terhek csökkentése, valamint a 
tisztességtelen versennyel szembeni 
védelem révén;

b) az európai üzleti vállalkozások 
versenyképességének megerősítése a 
jogszerű kereskedelem megkönnyítése, a 
megfelelési költségek és az adminisztratív 
terhek csökkentése a jogszabályokat 
betartó és megbízható vállalkozásoknak 
kínált valódi egyszerűsítések által, 
valamint a tisztességtelen versennyel 
szembeni védelem révén,

(3) a vámigazgatások támogatása a
polgárok és a környezet védelme, valamint 
a védelem és a biztonság fenntartása terén;

c) a csalás megelőzése a polgárok és a 
környezet védelme, valamint a védelem és 
a biztonság fenntartása érdekében;

(4) az Európai Unió és tagállamai 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek
védelme,

d) a csalás elleni küzdelem, a szellemi 
tulajdon védelme, valamint a 
versenyképesség, a biztonság és a védelem 
fokozása az uniós szervezetekkel, például 
az Európai Csalás Elleni Hivatallal 
(OLAF), a nemzetközi szervezetekkel, 
harmadik országokkal, más kormányzati 
hatóságokkal, gazdasági szereplőkkel és 
azok szervezeteivel való együttműködés 
intenzívebbé tétele révén;

(5) adminisztratív kapacitásuk javítása 
révén hozzájárulás a vámhatóságok 

e) az uniós vállalkozások 
versenyképességének megerősítése a 
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hatékony működéséhez; kereskedelem megkönnyítése és a 
megfelelési költségek csökkentése révén 
az Unió és a tagállamok pénzügyi és 
gazdasági érdekeinek védelme érdekében;

(6) a csalás elleni küzdelem, valamint a 
versenyképesség, a biztonság és a védelem 
fokozása a nemzetközi szervezetekkel, 
harmadik országokkal, más kormányzati 
hatóságokkal, gazdasági szereplőkkel és 
azok szervezeteivel való együttműködés 
intenzívebbé tétele révén.

f) adminisztratív kapacitásuk javítása
révén hozzájárulás a vámhatóságok 
hatékony működéséhez.

(2) A fent felsorolt valamennyi konkrét 
célkitűzés tekintetében történő 
előrehaladást egy sor olyan mutató 
segítségével kell mérni, amelyet az éves 
munkaprogramban kell meghatározni és 
adott esetben módosítani.
E mutatók magukban foglalják a program 
keretében finanszírozott fellépésekben 
érdekeltek és az azokban részt vevők 
álláspontját a program hasznáról a 
konkrét célkitűzések teljesülése 
vonatkozásában, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott mutatókat.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A program operatív célkitűzései

Az 6. cikkben meghatározott egy vagy több 
konkrét célkitűzés végrehajtására és 
nyomon követésére irányuló működési 
célkitűzések a következők:
a) az uniós vámjog közös értelmezését és 
végrehajtását előmozdító intézkedések 
kialakítása;
b) az áruk mozgása érdekében használt 
ellátási láncok ellenőrzésének és 
kezelésének javítására irányuló 
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intézkedések kialakítása;
c) európai informatikai rendszerek 
kifejlesztése és karbantartása a vámügy 
területén;
d) a vámügyek területén a vámügyi 
tisztviselők, valamint a külső szakértők 
képességeinek és kompetenciáinak 
megerősítése;
e) egy elektronikus igazgatási rendszer 
kifejlesztésének támogatása a 
vámhatóságok, valamint a külső érintettek 
számára;
f) a vámügyekkel kapcsolatos, harmadik 
országok és külső szakértők bevonásával 
járó intézkedések kialakítása;
g) a bevált gyakorlatok azonosításának és 
megosztásának támogatása;
h) közös szakértői csoportok kialakítása 
egyes operatív feladatok közös ellátása 
érdekében; valamint
i) az egyéb, különösen a belső piac 
ellenőrzésében szerepet vállaló illetékes 
hatóságokkal közösen végzett operatív 
vámügyi tevékenységek támogatása és 
megkönnyítése.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) csoportok létrehozása a hatáskörükbe 
tartozó intézkedések irányítása és 
koordinálása céljából;

Indokolás

Ez a bekezdés már szerepelt a COM(2011)0706 számú bizottsági javaslatban is.

Módosítás 21
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) két vagy több részt vevő ország által, 
lehetőleg a Bizottság bevonásával 
szervezett teljesítményértékelési 
tevékenységek a munkamódszerek, 
eljárások vagy folyamatok közösen 
meghatározott mutatókkal végzett 
összehasonlítása céljából, a bevált 
gyakorlatok és a hiányosságok 
azonosítása érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) műszaki kapacitásépítés, különös 
tekintettel a műszaki berendezések 
beszerzésére és karbantartására;

Indokolás

A vámhatóságok különböző jellegű tevékenységei átfogó támogatásának biztosítása érdekében 
célszerű, hogy a program ne csupán a közös fellépésekre, az informatikai kapacitásbővítésre 
és a humán képességfejlesztésre terjedjen ki, hanem a műszaki kapacitásbővítésre is.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) együttműködés és 
információmegosztás a belső piacot 
ellenőrző nemzeti és uniós hatóságok, 
illetve két vagy több részt vevő ország 
vámhatóságai között;
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) egyéb, a 5. és 6. cikkben megállapított 
konkrét célkitűzéseket és prioritásokat
támogató tevékenységek.

(i) egyéb, az 5., 6. és 6a. cikkben 
megállapított általános, konkrét és
operatív célkitűzéseket támogató 
tevékenységek.

Indokolás

A 6. cikkhez fűzött módosításokhoz, valamint az új 6a. cikkhez történő igazítás érdekében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a részt vevő országokkal 
együttműködve koordinálja a melléklet 1.
és 2. pontjában említett rendszerek és 
infrastruktúra uniós és nem uniós elemei 
kialakításának és üzemeltetésének azon 
szempontjait, amelyek azok 
működőképességének, 
összekapcsolhatóságának és folyamatos 
fejlesztésének biztosításához szükségesek.

(2) A Bizottság a részt vevő országokkal 
együttműködve koordinálja a melléklet II.
szakaszának 1. pontjában említett 
rendszerek és infrastruktúra a melléklet II. 
szakaszának 2. pontjában említett uniós és
a melléklet II. szakaszának 1a. pontjában 
említett nem uniós elemei kialakításának és 
üzemeltetésének azon szempontjait, 
amelyek azok működőképességének, 
összekapcsolhatóságának és folyamatos 
fejlesztésének biztosításához szükségesek.

Indokolás

A jogbiztonság növelése érdekében meg kell jelölni az „uniós elemek” és a „nem uniós 
elemek” meghatározását tartalmazó rendelkezéseket. Ez az opció technikai módosítást is 
tartalmaz.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós elemek beszerzésének, 
fejlesztésének, üzembe helyezésének, 
karbantartásának és napi üzemeltetésének 
költségeit az Unió állja, míg a nem uniós 
elemek beszerzésének, fejlesztésének, 
üzembe helyezésének, karbantartásának 
és napi üzemeltetésének kiadásai a részt 
vevő országokat terhelik.

Indokolás

A jogbiztonság növelése érdekében egyértelműen el kell választani egymástól az Unió és a 
részt vevő országok kiadásait.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 548 080 000 EUR 
(folyó áron).

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről, 
valamint a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló XX/201Z számú, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében folyó árakkal számolva 
… EUR.

Indokolás

A horizontális megközelítéssel összhangban a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások 
eredményére várva az előadó a pénzügyi keretösszeg értékét egyelőre nem határozza meg.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzösszegeknek a 6. cikkben felsorolt 
támogatható intézkedések közötti indikatív 
felosztását a melléklet -I. szakasza 
tartalmazza.

Indokolás

A költségvetésnek a támogatható intézkedések szerinti lebontása alapvető szakpolitikai 
döntés, ezért a társjogalkotóknak meg kell adni azt az előjogot, hogy az elkölthető összegek 
elosztása tekintetében szakpolitikai iránymutatást adjanak.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az éves előirányzatok meghatározása 
során tiszteletben kell tartani a 
költségvetési hatóság előjogait.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A program keretében a műszaki 
berendezések beszerzéséhez és 
fenntartásához nyújtott pénzügyi 
támogatás társfinanszírozási rátáját az 
éves munkaprogramban kell 
meghatározni, és semmiképpen sem 
haladhatja meg a 10%-ot. 
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdések sérelme 
nélkül a keretmegállapodások, a társulási 
tanácsi határozatok vagy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
kötött hasonló megállapodások, továbbá a 
jelen rendelet végrehajtásából eredő 
támogatási megállapodások, támogatási 
határozatok, valamint szerződések 
felhatalmazzák a Bizottságot, a 
Számvevőszéket és az OLAF-ot hogy 
szükség esetén végezzék el az említett 
helyszíni és egyéb ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat.

Indokolás

Ez a bekezdés már szerepel a COM(2011)0706 számú dokumentumban.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtása érdekében a 
Bizottság éves munkaprogramokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a követett 
célkitűzéseket, a várt eredményeket, a 
végrehajtás módját és a teljes összeget. A 
munkaprogramok tartalmazzák továbbá a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, az
egyes fellépési típusokhoz rendelt 
összegek megjelölését, valamint
végrehajtásuk tervezett menetrendjét. A 
támogatások esetében a munkaprogramok 
kitérnek a prioritásokra, az alapvető 
értékelési kritériumokra és a 
társfinanszírozás maximális mértékére.
Ezt a végrehajtási aktust a 14. cikk (2) 

(1) A 15. cikknek megfelelően a Bizottság
felhatalmazást kap éves munkaprogramok 
formájában olyan felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyek tartalmazzák a program 
általános, konkrét és operatív 
célkitűzéseire vonatkozó éves 
prioritásokat, a költségvetés intézkedési 
típusok szerinti lebontásának kiigazításait, 
az intézkedések számára biztosítandó 
támogatások értékelési kritériumait, 
valamint a program hatásainak és 
következményeinek mérésére szolgáló 
mutatók kidolgozását és szükség esetén 
módosítását.
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bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Indokolás

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
szakpolitikai választási lehetőségek (prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves munkaprogram összeállítása 
során a Bizottság a vámpolitika 
vonatkozásában figyelembe veszi a közös 
megközelítést. Ezt a megközelítést a 
tagállamok vámhatóságainak vezetőiből 
vagy azok képviselőiből és a Bizottságból
álló Vámpolitikai Csoport keretében 
együttműködve a Bizottság és a tagállamok
rendszeresen felülvizsgálják és 
megállapítják.

(2) Az éves munkaprogram összeállítása 
során a Bizottság a vámpolitika 
vonatkozásában figyelembe veszi a közös 
megközelítést. Ezt a megközelítést a
Bizottságból és a tagállamok 
vámhatóságainak vezetőiből vagy azok 
képviselőiből álló Vámpolitikai Csoport 
keretében együttműködve a Bizottság és a 
tagállamok folyamatosan az új 
fejleményekhez igazítják.

Indokolás

Mivel ugyanennek a rendelkezésnek a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) 
létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban található megfogalmazása egyértelműbb, azt meg kell tartani. Ez az opció a 
technikai módosítást is tartalmazza.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági eljárás A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
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bizottság. Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) A 14. cikkben említett, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás a …-án/-én* 
kezdődő és 2020. december 31-én lezáruló 
időszakra szól.
(2a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 14. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

" (2b) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
elfogadásról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(2c) A 14. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az aktusról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 
hónapon belül nem emel ellene kifogást, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az említett időszak lejárta előtt 
értesíti a Bizottságot arról, hogy nem emel 
kifogást. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.
____________
*OJ: kérjük illessze be a rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
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szakpolitikai választási lehetőségek (pl. prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a részt vevő országokkal 
együttműködve figyelemmel kíséri a 
programot és annak fellépéseit az elvégzett 
intézkedések végrehajtásának követése 
érdekében.

A Bizottság a részt vevő országokkal 
együttműködve figyelemmel kíséri a 
programot és annak fellépéseit az elvégzett 
intézkedések végrehajtásának követése 
érdekében. A Bizottság által a program 
működésének ellenőrzésére felhasznált 
mutatók magukban foglalják az 5. és a 6. 
cikkben, valamint az éves 
munkaprogramokban meghatározott 
mutatókat is.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdésében említett 
mutatókat többek között a program 
hatásainak és következményeinek 
mérésére használják. Ezeket előre 
meghatározott, a végrehajtás előtti 
helyzetet tükröző alapadatokhoz kell 
mérni.

Indokolás

Mivel a bizottsági javaslat számos utalást tartalmaz a mutatókra, a program keretében hozott 
intézkedések értékének és hatásának nyomon követése és értékelése érdekében fontos 
meghatározni a mutatók kidolgozásának folyamatát. E folyamat kellő mértékű 
rugalmasságának biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy ezt a 
tevékenységet az éves munkaprogram keretében végezze.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a félidős értékelő 
jelentést legkésőbb 2018. december 31-éig, 
a záró értékelő jelentést pedig legkésőbb 
2022. június 30-áig benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
Ezeket a jelentéseket tájékoztatásul meg 
kell küldeni az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása, valamint a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) 
létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
jelenleg alkalmazandó rendelkezéseinek folytonossága érdekében a félidős és a végső értékelő 
jelentéseket továbbítani kell a társjogalkotók számára.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Amennyiben a félidős értékelő 
jelentés súlyosabb hiányosságokat tár fel
a programban, a Bizottság megfontolja, 
hogy a program módosítására irányuló 
javaslatot nyújtson be az Európai 
Parlament és a Tanács számára.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a program célkitűzései ne kerüljenek veszélybe, fontos 
előirányozni a program esetleges módosítását.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – -I szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. A források indikatív felosztása a 6a. 
cikkben felsorolt támogatható 

intézkedések között
Az intézkedés 
típusa

A költségvetésből 
biztosított %-os 
arány

Informatikai 
kapacitásbővítés

legalább 75%

Közös fellépések legfeljebb 15%
Műszaki 
kapacitásbővítés

legfeljebb 5%

Humán 
kapacitásbővítés

legfeljebb 5%

Indokolás

A költségvetésnek a támogatható intézkedések szerinti lebontása alapvető szakpolitikai 
döntés, ezért a társjogalkotóknak meg kell adni azt az előjogot, hogy az elkölthető összegek 
elosztása tekintetében szakpolitikai iránymutatást adjanak. Ezenkívül a költségvetés 
lebontásának indikatív meghatározása a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban lehetővé teszi 
kiegészítő források biztosítását műszaki és adminisztratív jellegű kiadásokra.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai információs rendszerek és uniós 
elemeik

I. Európai információs rendszerek és uniós 
elemeik

Indokolás

A mellékletre vonatkozó 34. módosításhoz kapcsolódik: új I. szakasz bevezetése.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I szakasz – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a nem uniós összetevők, azaz minden 
olyan összetevő, amely nem tartozik a 2. 
pontban meghatározott uniós összetevők 
közé.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében fontos a nem uniós összetevők definiálása.
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INDOKOLÁS

Előzmények

2011. november 9-én a Bizottság rendelettervezetet terjesztett elő az úgynevezett Fiscus 
programról, amely a Bizottság céljainak egyszerűsítése és költségeinek lefaragása érdekében a 
jelenlegi két különálló, az adóügyi Fiscalis 2013 és a vámügyi Vám 2013 programot egyetlen 
közös programban egyesítette.

Az IMCO és az ECON bizottságok tagjai azonban számos aggodalmuknak adtak hangot a két
program egyesítése kapcsán, és kétségbe vonták, hogy az egyesítésnek jelentős és 
kézzelfogható előnyei lennének. 2012. február 29-én az IMCO koordinátorai úgy határoztak, 
hogy a bizottsági javaslatot felbontják két, egy vámügyi és egy adóügyi programmá. (Az 
ECON bizottság koordinátorai 2012. február 13-án már meghozták ugyanezt a döntést.) 

Az Elnökök Értekezletének 2012. május 16-i, az IMCO és az ECON bizottságok 
kettébontásra irányuló kérésének helyt adó határozatát követően a Parlament és a Tanács 
álláspontjának figyelembevétele érdekében a Bizottság kiigazította álláspontját, és 2012. 
augusztus 29-én módosított javaslatot fogadott el a Vám 2020 és a Fiscalis 2020 
programokról.

A Vám 2020 javaslat az EUMSZ 33. cikkén alapul, amely az Európai Unió fellépését írja elő 
a vámügyi együttműködés, valamint az EU vámuniója tekintetében.

Az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2012. július 6-án módosított javaslattal 
összhangban a Vám 2020 programról szóló jelen rendelet (folyó áron) 548 080 000 EUR 
összegű költségvetési keretet tartalmaz a 2014–2020 közötti időszakra.

Az előadó álláspontja

Raffaele Baldassarre, a téma előadója rendkívül elégedett azzal, hogy a Bizottság már 
figyelembe vette a Parlament arra irányuló kérését, hogy a Fiscus programra vonatkozó 
korábbi javaslatot bontsa fel egy vámügyi és egy adóügyi programra. 

Az előadó ugyanakkor a Bizottság 2012. augusztus 29-i javaslatával kapcsolatban a 
következő fontosabb módosításokat terjeszti elő:

Konkrét és operatív célkitűzések

A láthatóság és a jogi egyértelműség növelése érdekében célszerű a rendelet cikkeiben 
általános, konkrét és operatív célkitűzéseket meghatározni.

Célkitűzés: ellenőrzések és a csalás elleni küzdelem

Tekintettel az új vámügyi kihívások dinamikájára, valamint arra, hogy a polgárokat meg kell 
védeni a nemzetközi árukereskedelemből származó biztonsági kockázatoktól, további 
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hangsúlyt kell fektetni a vámellenőrzések eljárásainak harmonizációjára és egységesítésére, 
valamint a csalás elleni küzdelemre. 
A költségvetés lebontása

A horizontális megközelítéssel összhangban a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások 
eredményére várva az előadó a pénzügyi keretösszeg értékét egyelőre nem határozza meg.

A költségvetésnek a támogatható intézkedések szerinti lebontása alapvető szakpolitikai 
döntés, ezért a társjogalkotóknak meg kell adni azt az előjogot, hogy az elkölthető összegek 
elosztása tekintetében szakpolitikai iránymutatást adjanak.

Ezenkívül mivel az informatikai rendszerek a költségvetés alapvető részét képezik (lásd a 
korábbi Vám 2013 programot, melyben a teljes költségvetés mintegy 75-80%-át az 
informatika számára különítették el), ezek fejlesztésére és karbantartására minimumösszeget 
kell biztosítani.

A javasolt százalékos arányokat a vámügyi szakaszra vonatkozó pénzügyi kimutatás alapján 
becsülték meg:

Ezenkívül a szakpolitikai prioritások megváltozására (például a költségvetésnek az éves 
munkaprogramban meghatározott lebontásához való alkalmazkodás lehetővé tételére) történő 
reagálás érdekében bizonyos mértékű költségvetési rugalmasságot is fenn kell tartani.

Az a tény, hogy a költségvetés lebontása indikatív jellegű („legalább xx%” vagy „legfeljebb 
xx%”), lehetővé teszi kiegészítő források biztosítását műszaki és adminisztratív jellegű 
kiadásokra.

Mutatók

Mivel a bizottsági javaslat számos utalást tartalmaz a mutatókra, a program keretében hozott 
intézkedések értékének és hatásának nyomon követése és értékelése érdekében fontos 
meghatározni a mutatók kidolgozásának folyamatát. E folyamat kellő mértékű 
rugalmasságának biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy ezt a 
tevékenységet az éves munkaprogram keretében végezze.

Éves munkaprogram – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Mivel az éves munkaprogram olyan elemeket tartalmaz, amelyek az e rendeletben 
megállapított elsődleges politikaformáló elemek kiegészítését vagy módosítását célzó jelentős 
szakpolitikai választási lehetőségek (pl. prioritások, a költségvetés lebontásának kiigazítása, a 
teljesítmény mérésére szolgáló mutatók), az éves munkaprogram elfogadása tekintetében 
helyénvaló a hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságra ruházni.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása védelmezi az Európai Parlament 
előjogait. Lehetővé teszi az Európai Parlament számára a javasolt aktus megvétózását vagy a 
Bizottságra ruházott hatáskör visszavonását.



RR\925578HU.doc 33/45 PE496.681v02-00

HU

Jelentéstétel

Az átláthatóság biztosítása, valamint a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) 
létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 
jelenleg alkalmazandó rendelkezéseinek folytonossága érdekében a félidős és a végső értékelő 
jelentéseket továbbítani kell a társjogalkotók számára.

A műszaki kapacitás támogatása

A vámhatóságok különböző jellegű tevékenységei átfogó támogatásának biztosítása 
érdekében célszerű, hogy a program ne csupán a közös fellépésekre, az informatikai 
kapacitásbővítésre és a humán képességfejlesztésre terjedjen ki, hanem a műszaki 
kapacitásbővítésre is.

A műszaki kapacitásbővítés a részt vevő országok számára nyújtott támogatást jelenti a 
felszerelések (például szkennerek vagy laboratóriumi berendezések) beszerzésében és 
karbantartásában.

Ez kiemelt jelentőséggel bír az Unió külső határai hatékony védelmének garantálása 
szempontjából.

Az európai információs rendszerek összetevői

Nemcsak azt kell egyértelműen meghatározni, hogy mely összetevők tekinthetők uniós 
elemnek, hanem azt is, hogy melyek a nem uniós elemek.

Ezenkívül egyértelművé kell tenni azt is, hogy az uniós elemek fejlesztésével és 
karbantartásával kapcsolatos költségeket az Unió állja, míg a nem uniós elemekkel 
kapcsolatos kiadások a részt vevő országokat terhelik.



PE496.681v02-00 34/45 RR\925578HU.doc

HU

9.7.2012

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi cselekvési program 
(CUSTOMS) létrehozásáról, valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0706 – C7-0398/2011 – 2011/0341A(COD))

A vélemény előadója: Hynek Fajmon

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt FISCUS program a jelenlegi Vám 2013 és Fiscalis 2013 
programok egyetlen jogutódja lenne. A többéves pénzügyi keretre irányuló szélesebb körű 
csomag részeként november elején bejelentett FISCUS program célja, hogy az egyszerűsítés 
érdekében egyesítse az említett két programot.

A vámügyi tevékenységeket szabályozó Vám 2013 program, amely a vámunió alapvető 
fontosságú munkáját és tevékenységeit támogatja, az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Ezzel szemben a Fiscalis 2013 célja a tagállamok közötti együttműködés fokozása révén az 
Unión belüli adózási rendszerek működésének javítása, és ezzel a belső piac működésének 
megerősítése. Ez egy olyan uniós program, amely nem lehet hatással az adópolitikára, mivel 
az elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik.

Az előadónak komoly fenntartásai vannak a két jogalap javasolt egyesítésével szemben. A két 
program ugyanis eltérő és jól megkülönböztethető célokat és feladatokat tartalmaz, illetve 
különböző körülményeket vesz figyelembe, és ebből következően végrehajtásuk, értékelésük, 
nyomon követésük és ellenőrzésük tekintetében különböző jogi rendelkezéseknek kell 
vonatkozniuk rájuk.

Ezenkívül egyik időközi értékelés sem javasolt egyesítést, és a Bizottság erre történő 
hivatkozása ellenére semmi sem bizonyítja, hogy létezett ilyen javaslat. A független 
tanácsadók által végzett értékelések szerint mind az adóügyi, mind pedig a vámügyi program 
jól működött külön-külön.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy mivel a két program rendelkezésére álló költségvetési 
keretösszeget a Bizottság külön kezelte, továbbá kinyilvánította, hogy továbbra is 
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szándékában áll a két program önállóságának megőrzése, logikusnak tűnne a két program 
függetlenségének további fenntartása.

Az előadó támogatja az adóügyi és a vámügyi program működését, ugyanakkor vagy azt 
javasolja, hogy az Európai Parlament fontolja meg a bizottsági javaslat elutasítását, vagy azt, 
hogy a Parlament illetékes bizottságai lépjenek fel bármi egyéb módon annak érdekében, 
hogy az adóügyi program és a vámügyi program két különálló jogalappal rendelkezzen. Ez 
lehetővé tenné a javasolt két új jogszabály elkülönülő és fontos kérdéseinek különálló 
vizsgálatát és megvitatását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-A. mivel a Fiscalis program és a vámügyi 
program eltérő és jól megkülönböztethető 
célokat és feladatokat tartalmaz, illetve 
különböző körülményeket vesz 
figyelembe, valamint a független 
tanácsadók által végzett értékelések 
szerint jól működött külön-külön,

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-1 bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-1. rámutat arra, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó számára, és nem rögzíthető 
mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretet 
megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;
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Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-1a. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő további forrást kell biztosítani a 
következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi keret forrásainak szintje, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve az uniós szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a Fiscalis programra és 
a vámügyi programra a végrehajtás, az 
értékelés, a nyomon követés és az 
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ellenőrzés tekintetében különböző jogi 
rendelkezéseknek kell vonatkozniuk, 
továbbá hogy a programok önállóságának 
megőrzésére a legjobb mód, ha azokat 
külön kezelik;

Módosítás 5

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. ezért megteszi a szükséges lépéseket –
többek között esetleg elutasítva a 
bizottsági javaslatot – annak érdekében, 
hogy biztosítsa két külön jogalap 
elfogadását a Fiscalis program és a 
vámügyi program számára;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vám- és 
adóügyi tisztviselők közös fellépései, 
valamint a közös képzési 
kezdeményezések várhatóan 
hozzájárulnak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia végrehajtásához. Keretet 
biztosítva a hatékonyabb vám– és 
adóhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató és 
az Unió gazdasági és pénzügyi érdekeinek
védelméhez hozzájáruló
tevékenységekhez, a program aktívan
erősíti a vámunió és a belső piac 
működését.

(3) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vám- és 
adóügyi tisztviselők közös fellépései, 
valamint a közös képzési 
kezdeményezések az egységes piac 
működésének megszilárdítása, a közszféra 
termelékenységének fokozására irányuló 
tevékenységeket támogató keret 
biztosítása, valamint a technológiai 
fejlődésnek és az innovációnak a nemzeti 
és európai vám- és adóigazgatási 
szerveknél történő előmozdítása révén 
hozzá fognak járulni az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia végrehajtásához.
Keretet biztosítva a hatékonyabb vám- és 
adóhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató, 



PE496.681v02-00 38/45 RR\925578HU.doc

HU

valamint a tagállamok és az Unió 
gazdasági és pénzügyi érdekeinek védelme 
érdekében tett tagállami fellépéseket 
racionalizáló és koordináló
tevékenységekhez, a program aktívan 
erősíti a vámunió és a belső piac 
működését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A program vámügyi ágának hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy növekedjen a 
vámügyi együttműködés a tagállamok 
között, ami alapvető fontosságú az 
egységes piac szempontjából. A vámok 
továbbá fontos bevételi forrást jelentenek 
az uniós és a nemzeti költségvetések 
számára egyaránt, és ezért a hatékony 
államháztartás egyik fontos eszközének 
tekinthetők.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Becslések szerint az adókijátszás a 
tagállamok kormányainak évente 
körülbelül 860 milliárd euróba, az 
adóelkerülés pedig körülbelül 150 
milliárd euróba kerül. Az adócsalás és 
adóelkerülés mértéke aláássa a 
polgároknak az adóbehajtás 
méltányosságába és törvényességébe vetett 
bizalmát. Az adórés felére történő 
csökkentésével a tagállamok az 
adókulcsok emelése nélkül juthatnának 
adóbevételi többlethez. Az Európai 
Parlament 2012. április 19-i 



RR\925578HU.doc 39/45 PE496.681v02-00

HU

állásfoglalásában1, az Európai Tanács 
pedig 2012. március 1–2-i ülésének 
következtetéseiben konkrét módszerek 
kidolgozását sürgette az adócsalás és az 
adóelkerülés legyőzésére, többek között a 
közigazgatási együttműködés és az 
adórendszerek összehangolása révén. 
Ezért fontos, hogy a 2007–2013-as 
programozási időszakhoz képest nagyobb 
hangsúlyt kapjon az adócsalás és az 
adóelkerülés elleni harc, az uniós 
cselekvési tervet átfogó menetrenddel és 
mennyiségi célkitűzésekkel támogatva.
________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0137.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Unió pénzügyi érdekeit megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
teljes időszakában, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és vizsgálatát, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy helytelenül felhasznált 
források visszatéríttetését és adott esetben a 
bírságokat.

(14) Az Unió pénzügyi érdekeit megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
teljes időszakában, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és vizsgálatát, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy helytelenül felhasznált 
források visszatéríttetését és adott esetben a 
bírságokat. Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme egyértelműen a tagállamok saját 
érdeke is, és úgy is lehet tekinteni, hogy 
jelentős eszköz a tagállam számára saját 
nemzeti bevételeinek növelésére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzés teljesülése többek között a 
következő mutató segítségével kerül 

E célkitűzés teljesülése többek között a 
következő mutató segítségével kerül 
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mérésre: annak alakulása, ahogyan a 
programban érdekeltek a programnak a 
vámunió működéséhez és a belső piac 
megerősítéséhez való hozzájárulását 
észlelik.

mérésre: annak alakulása, ahogyan a 
programban érdekeltek a programnak a 
vámunió működéséhez és a belső piac 
megerősítéséhez való hozzájárulását 
észlelik. A célkitűzés elérésére 
vonatkozóan a Bizottság ezenkívül további 
mérhető és objektíven ellenőrizhető 
mutatókat dolgoz ki.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csalás és az adókijátszás megelőzése, 
valamint a versenyképesség, a biztonság és 
a védelem fokozása a nemzetközi 
szervezetekkel, egyéb kormányzati 
hatóságokkal, harmadik országokkal, 
gazdasági szereplőkkel és szervezeteikkel 
való együttműködés fokozása révén,

c) a csalás, az adóelkerülés és az 
adókijátszás megelőzése, valamint a 
versenyképesség, a biztonság és a védelem 
fokozása a nemzetközi szervezetekkel, 
egyéb kormányzati hatóságokkal, harmadik 
országokkal, gazdasági szereplőkkel és 
szervezeteikkel való együttműködés 
fokozása révén,

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió, valamint a tagállamok 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme 
a csalás és az adókijátszás elleni küzdelem 
révén,

e) az Európai Unió, valamint a tagállamok 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme 
a csalás, az adóelkerülés és az adókijátszás 
elleni küzdelem révén,

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes fenti, konkrét célkitűzések (2) Az egyes fenti, konkrét célkitűzések 
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értékelésére olyan mutató alapján kerül 
sor, amely tükrözi, hogy a programban 
érdekeltek hogyan észlelik a programnak 
a konkrét célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulását.

értékelésére mennyiségi és minőségi 
mutatók együttes alkalmazásával kerül 
sor. Konkrétan az (1) bekezdés pontjaiban 
említett egyes célkitűzések elérésére 
vonatkozóan a Bizottság mérhető és 
objektíven ellenőrizhető mutatókat dolgoz 
ki.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 777 600 000 EUR
(folyó áron).

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről, 
valamint a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló XX/201Z számú, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében folyó árakkal számolva
777 600 000 EUR.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az éves előirányzatokkal kapcsolatos 
döntéshozatal során tiszteletben kell 
tartani a költségvetési hatóság előjogait.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a programot a program 
egyes részeire vonatkozó éves 

(1) A Bizottság a programot a program 
egyes részeire vonatkozó éves 
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munkaprogram révén hajtja végre, amely 
tartalmazza a program prioritásait, a 
költségvetés felosztását és az 
intézkedésekhez nyújtott támogatások 
értékelési kritériumait. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással, valamint a költségvetési 
rendelettel összhangban kell elfogadni.

munkaprogram révén hajtja végre, amely 
tartalmazza a program prioritásait, a 
költségvetés felosztását és az 
intézkedésekhez nyújtott támogatások 
értékelési kritériumait. Ezek az éves 
munkaprogramok szigorúan tiszteletben 
tartják a vámügyi és az adóügyi részek 
közötti egyensúlyt. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1, a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással, valamint a költségvetési 
rendelettel összhangban kell elfogadni.

________________
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Többek között az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell 
alkalmazni a program hatásainak és 
következményeinek mérésére. A hatásokat 
és a következményeket előre 
meghatározott, a végrehajtás előtti 
helyzetet tükröző alapadatokhoz kell 
mérni.

(2) Többek között az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell 
alkalmazni a program hatásainak és 
következményeinek mérésére. E 
teljesítménymutatók meghatározásakor a 
Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
azok mérhetőek és objektíven 
ellenőrizhetőek legyenek. A 
teljesítménymutatókat előre meghatározott, 
a végrehajtás előtti helyzetet tükröző 
alapadatokhoz kell mérni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Értékelés és felülvizsgálat

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
félidős értékelési jelentést készít a program 
szerinti fellépések célkitűzéseinek 
eléréséről, a források felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről. E jelentés 
emellett kitér az egyszerűsítésre, a 
célkitűzések folyamatos relevanciájára,
valamint a programnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló célkitűzéseihez való 
hozzájárulására.

(2) A Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
félidős értékelési jelentést készít a program 
szerinti fellépések célkitűzéseinek 
eléréséről, a források felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről. E jelentés 
emellett kitér az egyszerűsítésre, a 
célkitűzések folyamatos relevanciájára, 
valamint a programnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló célkitűzéseihez való 
hozzájárulására. Ezen értékelés alapján, és 
amennyiben helyénvaló, a Bizottság 
javasolhatja a jogalkotó hatóságnak, hogy 
módosítsa e rendeletet.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A vámokkal és az adózással kapcsolatos, 
harmadik országok és külső szakértők 
bevonásával járó intézkedések kialakítása

6. A vámokkal és az adózással kapcsolatos, 
harmadik országok és külső szakértők 
bevonásával járó intézkedések kialakítása, 
elsősorban az átláthatóság növelése, 
valamint az adóparadicsomok 
igénybevételének megelőzése céljából 
történő szigorúbb ellenőrzés érdekében.
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ELJÁRÁS

Cím Az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi cselekvési 
program (CUSTOMS) létrehozása, valamint az 624/2020/EK határozat 
hatályon kívül helyezése

Hivatkozások COM(2011)0706 – C7-0398/2011 – 2011/0341A(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

IMCO
16.5.2012

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
14.12.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Hynek Fajmon
29.2.2012

Az elfogadás dátuma 20.6.2012
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, 
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan 
Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda 
Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, 
Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan
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ELJÁRÁS

Cím A 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési 
program (VÁM) létrehozása és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül 
helyezése

Hivatkozások COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – COM(2011)0706 – C7-0398/2011 
– 2011/0341A(COD)

Az Európai Parlamentnek történő 
benyújtás dátuma

23.8.2012

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

IMCO
16.5.2012

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottság(ok)
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
14.12.2011

ECON
16.5.2012

Nem nyilvánított véleményt
       A határozat dátuma

ECON
11.9.2012

Előadó(k)
       A kijelölés dátuma

Raffaele 
Baldassarre
24.1.2012

A jogalap vizsgálata
       A JURI véleményének dátuma

JURI
10.7.2012

Vizsgálat a bizottságban 19.3.2012 30.5.2012 6.9.2012 6.11.2012

28.11.2012 17.12.2012 24.1.2013

Az elfogadás dátuma 23.1.2013
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio 
Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, 
Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Anna Hedh, 
Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kyriacos Triantaphyllides

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)
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