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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a vámokból származó bevételek fontos részét képezik az Unió 
hagyományos saját forrásainak, amelyek a cukorilletékekkel együtt 2011-ben 
16 777 100 000 eurót tettek ki, és hogy a hatékony vámrendszer elsődleges fontosságú, ha 
az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről van szó; hangsúlyozza, hogy a vámrendszer 
helyes működése közvetlen következményekkel jár a hozzáadottérték-adó számítására, 
amely az uniós költségvetési bevételek másik fontos forrása; 

2. hangsúlyozza, hogy a vámügyek terén elkövetett szabálytalanságok és csalások megfelelő 
ellenőrzéssel történő hatékony megelőzése nemcsak az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét biztosítja, hanem a belső piac szempontjából is fontos következményekkel jár, 
mivel megszünteti az előírtnál kevesebb vámot fizető vagy a vámáru-nyilatkozatban a 
valósnál kisebb értéket feltüntető gazdasági szereplőknek azokkal szemben fennálló 
tisztességtelen előnyét, akik nem folytatják ezt a gyakorlatot;

3. emlékeztet arra, hogy a Bizottság célja az, hogy a nemzeti vámhatóságok szinte egy közös 
szervként működjenek, az Unió vámterületének minden pontján azonos eredményeket 
hozó ellenőrzéseket biztosítva1; rámutat, hogy a tagállami és bizottsági szintű 
interoperábilis kommunikációs és információcsere-rendszerek nélkül ez nem valósítható 
meg; helyteleníti, hogy ezen a téren meglehetősen lassan történik előrelépés; rámutat, 
hogy az áruk és a gazdasági szereplők kiválasztásával kapcsolatos ellenőrzéseknek 
közösen elfogadott normákon és megbízható kockázatértékelési kritériumokon kell 
alapulniuk;

4. szorosabb együttműködést, valamint az információ és a bevált gyakorlatok aktívabb 
cseréjét kéri az EU szomszédos tagállamainak vámhatóságai között a vám korszerűsítése, 
valamint a csempészet és a vámszektorban fellépő korrupció elleni küzdelem 
vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az egyszerűsített importvámeljárások – amelyek általában csökkentik 
a vámalakiságokat és az ellenőrzést az áruk forgalombahozatala előtt – széles körű 
alkalmazása az uniós vámpolitika egyik kulcsfontosságú eleme; emlékeztet arra, hogy a 
vámeljárások több mint 70%-a egyszerűsített eljárás; azonban sajnálattal tölti el, hogy az 
ilyen eljárások az uniós költségvetés indokolatlan szintű veszteségeihez, illetve az uniós 
kereskedelmi politika megsértéséhez vezettek;

6. annak érdekében, hogy a tradicionális saját források kiesésének kockázatát mérsékelni 
lehessen, felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamok szintjén biztosítsa, hogy a gazdasági 
szereplőknél az egyszerűsített vámeljárások alkalmazásának engedélyezését megelőzően 
megfelelő rendszerellenőrzést, majd megfelelő utólagos ellenőrzést végezzenek;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 624/2007/EK határozata a közösségi vámügyi cselekvési 
program (Vám 2013) létrehozásáról (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.).
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7. rámutat, hogy az import és export 1000 euró alatti értéke esetén számos tagállamban 
különösen a kis- és középvállalkozások kihasználják a Vámkódex által az úgynevezett 
szóbeli vámáru-nyilatkozat tételére biztosított lehetőséget; hangsúlyozza, hogy ezen 
egyszerűsített eljárás eltörlése jelentős adminisztratív és pénzügyi többletterheket 
jelentene különösen a kkv-k számára, és ezért nincs összhangban az adminisztráció 
egyszerűsítésére irányuló uniós célkitűzéssel; ragaszkodik ahhoz, hogy a modernizált 
Vámkódex végrehajtási rendelkezései megtartsák az úgynevezett szóbeli vámáru-
nyilatkozat tételének lehetőségét; 

8. emlékeztet arra, hogy a vámellenőrzésnek többek között automatizált adatfeldolgozási 
módszereket alkalmazó kockázatelemzésen1 kell alapulnia, és rámutat, hogy az Európai 
Számvevőszék véleménye szerint csak a vámáru-nyilatkozatok feldolgozásába integrált, 
automatizált kockázati profilok képesek megfelelően védeni az Unió pénzügyi és 
kereskedelempolitikai érdekeit; helyteleníti, hogy a tradicionális saját források és a közös 
kereskedelempolitikai kérdések tekintetében csak nagyon kevés tagállam rendelkezik 
automatizált kockázati profillal; sürgeti a Bizottságot, hogy e helyzet rendezése érdekében 
hozza meg a szükséges intézkedéseket;

9. megismétli a Számvevőszéknek a Bizottság 2009. évi mentesítő határozatával 
összefüggésben készített külön jelentéseiről szóló, 2011. május 10-i parlamenti 
állásfoglalás III. részének következtetéseiben szereplő, a Számvevőszék „Hatékony-e a 
behozatali irányú egyszerűsített vámeljárások ellenőrzése?” című külön jelentésével 
kapcsolatos álláspontját.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. április 13-i 648/2005/EK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 117., 
2005.5.4., 13. o.).
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