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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vámrendszer korszerűsítéséről
(2011/2083(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex) létrehozásáról szóló, 2008. 
április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 2008. január 15-i 
70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra2,

– tekintettel a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló 
2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra 3,

– tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre4 (a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos módosítás),

– tekintettel az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való 
tagságából eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról szóló 2007. június 25-i 
2007/668/EK tanácsi határozatra5,

– tekintettel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal, köztük a 
közigazgatási és a magánszektor hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó 
uniós megfigyelőközpont képviselőiként történő összehívásával való megbízásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0288),

– tekintettel a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0285),

– tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásra6,

– tekintettel az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a 
piacfelügyeletről szóló 2011. március 8-i állásfoglalására7,

– tekintettel a vámunió negyvenedik évfordulójáról szóló, 2008. június 19-i 
állásfoglalására8,

                                               
1 HL L 145., 2008.6.4., 1. o.
2 HL L 23., 2008. 1.26., 21. o.
3 HL L 154., 2007.6.14., 25. o.
4 HL L 117., 2005.5.4., 13. o.
5 HL L 274., 2007.10.18., 11. o.
6 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0076.
8 HL C 286. E, 2009.11.27., 20. o.
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– tekintettel a kereskedelmi politika szolgálatában hatékony behozatali és kiviteli 
szabályokról és eljárásokról szóló, 2008. június 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított
vizsgálóbizottságának jelentésére (1996. január–1997. március),

– tekintettel az Európai Számvevőszék 1/2010. sz. különjelentésére: „Hatékony-e a 
behozatali irányú egyszerűsített vámeljárások ellenőrzése?”,

– tekintettel a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló, az Európai 
Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, 1997. május 28-án aláírt 
megállapodásra2,

– tekintettel az ellátási lánc biztonságáról szóló 2011. június 23-án (az Egyesült Államok 
Belbiztonsági Minisztériuma és az Európai Bizottság által) aláírt együttes nyilatkozatra,

– tekintettel a szellemitulajdon-jogok uniós vámhatósági érvényesítéséről szóló jelentésre –
Az uniós határoknál tapasztalt eredmények – 2010, Európai Bizottság – Adóügy és 
Vámunió,

– tekintettel a „Vám 2007 programnak a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 
2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 6-i 253/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat 19. cikkével összhangban történő záró értékelése” című bizottsági jelentésre 
(COM (2008)0612),

– tekintettel a vámunió fejlődése érdekében követendő stratégiáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2008)0169),

– tekintettel a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás legújabb fejleményeire adandó 
vámhatósági válaszlépésekről szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0479),

– tekintettel a légi úton szállított áruk védelmének megerősítése terén elért eredményekről 
szóló jelentésre (a Tanács 11250/11. sz. dokumentuma),

– tekintettel az Európai Uniónak a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelemre 
irányuló 2009–2012-es vámügyi cselekvési tervére (a Tanács 5345/09. sz. dokumentuma),

– tekintettel a megerősített vámügyi együttműködési stratégiáról szóló 2009. október 23-i 
tanácsi állásfoglalásra3,

– tekintettel a vámunió fejlődése érdekében követendő stratégiáról szóló 2008. május 14-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a vámok és a belső piac korszerűsítéséről szóló 2011. július 16-i 
meghallgatásra,

                                               
1 HL C 285 E, 2009.11.26., 1. o.
2 HL L 222., 1997.8.12., 17. o.
3 HL C 260., 2009.10.30., 1. o.
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– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság megbízásából készített és 
2011 májusában közzétett „Vámügyi együttműködés a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térségben: a vámellenőrzés szerepe az EU külső 
határigazgatásában” című tanulmányra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság  és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a vámunió az európai integráció egyik legfontosabb mérföldköve;

B. mivel a vámrendszer szerepe kulcsfontosságú a biztonság, a védelem, a fogyasztó- és 
környezetvédelem garantálásában, biztosítja a teljes körű adóbehajtást, megerősíti a csalás 
és a korrupció elleni küzdelmet, valamint a szellemitulajdon-jogok érvényesítését;

C. mivel a vámrendszert elsősorban a kivitel és a behozatal, valamint az árutovábbítás 
mindinkább növekvő volumene jellemzi, ezért rendkívül fontos a hatékony és eredményes 
kockázatkezelés;

D. mivel az elektronikus vámkezelés, és főként a központi vámkezelés az egyik legfontosabb 
szempont a vámügyek korszerűsítése és egyszerűsítése terén;

E. mivel alapvető fontosságú a megfelelő egyensúly kialakítása a vámellenőrzések és a 
jogszerű kereskedelem megkönnyítése között; mivel az engedélyezett gazdálkodói 
státusznak kézzelfogható előnyöket kellene kínálnia a megbízható kereskedőknek;

Vámügyi stratégia 

1. meggyőződése, hogy a vámrendszer korszerűsítésének fontos politikai prioritásnak 
kellene lennie, mivel a vámügy jelentősen hozzájárul az Unió gazdasági 
versenyképességéhez, biztonságához és védelméhez;

2. úgy véli, hogy a vámügy terén tapasztalható realitások tükrözése érdekében a vámügy 
feladatkörét és imázsát újra kellene fogalmazni, valamint annak további ösztönzést kellene 
kapnia; úgy véli, hogy e cél elérése érdekében a vámüggyel kapcsolatos eljárások és 
folyamatok számára juttatott megfelelő pénzügyi források alapvető fontosságúak; 
felszólítja a Bizottságot, hogy alakítsa át vámügyi stratégiáját;

A versenyképesség és kockázatkezelés biztosítása

3. úgy véli, hogy az európai gazdasági versenyképesség fokozása érdekében a legfontosabb 
lenne a vámügyi jogszabályok és eljárások egyszerűsítése, szabványosítása és 
korszerűsítése, valamint az informatikai eszközök használata; úgy véli, hogy a 
korszerűsített vámügy egyik legfőbb vívmánya a kiszámíthatóság a vállalkozások – főként 
a kkv-k – számára, amely ugyanakkor ösztönzőleg hat a gazdasági növekedésre;

4. úgy véli azonban, hogy a kkv-k rendelkezésére álló erőforrások korlátozott volta miatt az 
új vámeljárások végrehajtását és az elektronikus vámkezelés által támasztott 
követelmények végrehajtásához szükséges jelentős mértékű befektetéseket ésszerű keretek 
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között kell tartani, és ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket a kkv-kra kifejtett hatásuk 
tekintetében vizsgálják;

5. úgy ítéli meg, hogy a vámellenőrzéseknek elsődlegesen a nagy kockázattal járó 
szállítmányokra kellene irányulniuk, míg a kisebb kockázattal járó szállítmányokat 
haladéktalanul szabad forgalomba kellene bocsátani; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
kockázatkezelési technikák fontos szerepet játszanak, és határozottan támogatja az 
elektronikus vámkezelési rendszerek bevezetését és további korszerűsítését; úgy véli, 
hogy a hatékony kockázatkezelés a kiváló minőségi adatok gyűjtésétől és ezek megfelelő 
kezelésétől függ;

6. elismeri az ellátási lánc biztonságának fontosságát, ugyanakkor úgy véli, hogy az egyesült 
államokbeli jogszabályok által előírt átvilágítás túlzottan nehézkes és rendkívül sokba 
kerül, és az ebből származó tényleges haszon bizonytalan, valamint eltökélt szándéka, 
hogy az USA-val folytassa a transzatlanti jogalkotói párbeszédet a jogszabály 
visszavonása vagy módosítása érdekében; 

Modernizált vámügy

A Modernizált Vámkódex végrehajtása 

7. hangsúlyozza, hogy a Modernizált Vámkódex fontos eszköz a vámeljárások 
racionalizálásához és tényleges harmonizálásához, és ez hozzájárul az európai gazdaság 
megerősítéséhez; úgy véli, hogy a Modernizált Vámkódex végrehajtási intézkedéseinek 
teljes mértékben tükrözniük kell a Modernizált Vámkódex szellemét; aggodalommal 
állapítja meg, hogy néhány alapvető végrehajtási intézkedés még mindig elbírálás alatt áll, 
és hogy az informatikai rendszerrel kapcsolatos stratégiai fontosságú döntések még 
mindig nem születtek meg;

8. meggyőződése, hogy a Modernizált Vámkódexben rejlő lehetőségeket csak akkor lehet 
teljes mértékben kiaknázni, ha azt korszerű informatikai rendszerek támogatják; szilárd 
meggyőződése, hogy minden további informatikai beruházást a Modernizált Vámkódex 
alapelveinek kell vezérelnie;

9. rámutat, hogy a kereskedelemnek időben hozzá kell férnie a tagállamok által megfelelően 
megadott előírásokhoz, mivel időre van szüksége saját informatikai alkalmazásainak 
kifejlesztésére és végrehajtására;

10. örömmel nyugtázza, hogy a javaslat a Modernizált Vámkódex hatáskör-átruházásáról és a 
végrehajtási hatáskörrel való felruházásról szóló rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződéshez 
igazítja; hangsúlyozza, hogy az új rendszer az Európai Parlament és a Tanács között 
mostanra beállt egyensúlyt képviseli, mivel – tekintettel a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra – mindkét intézmény egyenlő rangú;

11. elismeri, hogy helyénvaló a Modernizált Vámkódex alkalmazásának elhalasztása; 
javasolja azonban, hogy amint az megvalósítható, a Bizottság tárja fel a Modernizált 
Vámkódex bizonyos rendelkezései alkalmazásának fokozatos bevezetésére irányuló 
lehetőségeket; 
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Központi vámkezelés és harmonizáció

12. határozottan támogatja a Modernizált Vámkódexben lefektetett modernizált vámkezelés 
egyik legfőbb aspektusát képviselő központi kezelés gondolatát, és sajnálja, hogy ennek 
megvalósítása terén nem történt előrelépés;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben kötelezzék el magukat e gondolat mellett, 
mivel csak a vámszabályok, az információcsere-rendszerek és az adatformátumok 
tényleges harmonizációja révén biztosítható a központosított kezelés sikeres végrehajtása; 
aggódik a héa-szabályok egyszerűsítésének folyamatában beállt lassulás miatt, mivel ezek 
egyszerűsítése alapvető fontossággal bír egy igazán központosított kezelési rendszer 
megteremtésében;

Engedélyezett gazdálkodó

14. támogatja a Bizottság azon erőfeszítéseit, melyek a kereskedőket EU-szerte arra 
ösztönzik, hogy folyamodjanak az engedélyezett gazdálkodói státuszért;  ugyanakkor 
aggódik, hogy az engedélyezett gazdálkodói státusz eléréséhez szükséges jelentős 
befektetések a kereskedők, és különösen a kkv-k számára komoly akadályt jelenthetnek;

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolják meg az engedélyezett 
gazdálkodói minősítéssel bíró kereskedők további előnyökhöz való juttatását;

16. elvárja, hogy valamennyi tagország garantálja, hogy bármely tagország által biztosított 
engedélyezett gazdálkodói státuszt a többi tagország is teljes körűen elismerje;

A vámügy szerepe a termékbiztonság, a pénzügyi érdekek védelme és a szellemitulajdon-
jogok védelmének biztosítása terén

Termékbiztonság

17. ösztönzi, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a vámigazgatási szervek és a 
piacfelügyeleti hatóságok között a nem biztonságos és/vagy nem szabályszerű termékek  
határon történő feltartóztatása érdekében, még az Unióban történő szabad forgalomba 
hozatalukat megelőzően;

18. üdvözli a termékbiztonságra irányuló importellenőrzésekre vonatkozó iránymutatások 
kidolgozása terén elért haladást, és felszólítja a Bizottságot ezek folyamatos 
aktualizálására, végrehajtásuk ellenőrzésére, valamint arra, hogy folyamatosan 
tájékoztassa az Európai Parlamentet az e téren történő további fejleményekről;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy olyan nyilvános adatbázis létrehozását, 
ahová a tagállamok a vámellenőrzések alkalmával feltartóztatott veszélyes árukkal 
kapcsolatos információkat bevezethetik;

Pénzügyi érdekek

20. aggódik amiatt, hogy egyes gazdálkodók a tisztességes kereskedőkhöz képest 
tisztességtelen előnyhöz jutnak, mivel nem fizetik meg a szükséges vámot, illetve nem az 
áruk valós értékét vallják be;   arra figyelmeztet, hogy ez a helyzet gátolja a tisztességes 
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versenyt és a belső piac működésében jelentős torzulásokhoz vezet;

21. hangsúlyozza, hogy az automatikus elszámolás és forgalomba hozatal csak akkor 
lehetséges, ha a gazdasági szereplőknél az egyszerűsített vámeljárások alkalmazásának 
engedélyezését megelőzően ellenőrzést, majd megfelelő utólagos ellenőrzést végeznek; 
felszólít az egyszerűsített vámeljárások alkalmazására vonatkozó jobb írásos 
tájékoztatásra több automatikus adatfeldolgozó technika használatára, valamint az 
egyszerűsített eljárások ésszerű alkalmazására;

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

22. üdvözli a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló rendelettervezetre irányuló 
nemrégiben benyújtott bizottsági javaslatot, mivel szilárd meggyőződése, hogy a vám 
hatékonyan hozzájárulhat a szellemitulajdon-jogok védelméhez;

23. támogatásáról biztosítja a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós 
megfigyelőközpontot, és a megfigyelőközpontban rejlő lehetőségek maradéktalan 
kiaknázására szólít fel; e tekintetben üdvözli a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével 
kapcsolatos egyes feladatokkal való megbízásáról szóló rendelettervezetre irányuló 
nemrégiben benyújtott bizottsági javaslatot;

Átláthatóság

24. ösztönzi a Bizottságot, hogy a jobb együttműködés és – elsősorban a nemzeti szakértőkkel 
folytatott bizottsági ülésekkel kapcsolatos – információáramlás tekintetében szigorúan 
igazodjon az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás szelleméhez;

25. támogatja a kereskedők és a tagállamok közötti párbeszéd megkönnyítésére irányuló 
bizottsági erőfeszítéseket; további változtatásokra tesz azonban javaslatot; így különösen 
sürgeti a Bizottságot, hogy – amint ezek rendelkezésre állnak – nyújtson tájékoztatást és 
tegyen közzé dokumentumokat a nemzeti szakértőkkel folytatott ülésekről annak 
érdekében, hogy a kereskedelmi ágazat képviselői és a vámügyek terén zajló
változásokban érdekelt polgárok közvetlen betekintést nyerhessenek az ülésen zajló 
vitákba; meggyőződése, hogy ez különösen hasznára válhatna a kkv-knak, biztosítaná az 
átláthatóságot és fokozná a nyilvánosság tudatosságát a vámügyekkel kapcsolatban;

Együttműködés

26. úgy véli, hogy a vámhatóságok és az üzleti szféra közötti kapcsolattartás kiemelkedően 
fontos, és hogy mindkét félnek el kell ismernie és figyelemmel kell lennie a másik fél 
igényeire, elvárásaira és a napi realitásokra, és ezért a saját területükön szerzett tudásukat, 
szakértelmüket és széleskörű rálátásukat ötvözve kell törekedniük a legmagasabb szintű 
eredmények elérésére;

27. javasolja, hogy az uniós kereskedelmi ágazat hozzon létre egy olyan szervezetet, amely 
mindenki nevében hangot tud adni a közös véleményeknek és álláspontoknak; 
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28. úgy véli, hogy a vámolási tevékenységet az összes érintett hatóság bevonásával a folyamat 
lehető legkorábbi szakaszától kezdve egységesíteni kell; ezért nyomatékosan támogatja az 
összehangolt ügyintézést a határokon, valamint az egyablakos ügyintézés elvét;

29. rámutat, hogy az egymegállós ellenőrzés elvét hatékonyan kell megvalósítani, biztosítva 
azt, hogy az árukat az illetékes hatóságoknak csak egyszer kelljen ellenőriznie;

30. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vámunió működésének javítása érdekében 
vegyék fontolóra egy kizárólag a vámügyekkel foglalkozó Európai Vámügynökség 
felállításának lehetőségét; felkéri a Bizottságot, hogy a 2013-as vámprogram 
nyomonkövetésének keretében foglalkozzon ezzel a vetülettel;

°
° °

31.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Unió gazdasági versenyképessége – különösen a belső piac újraélénkítésének 
szemszögéből nézve – kiemelkedő fontosságú.  Mivel a vámjogszabályok és az elektronikus 
vámkezelés terjedése ösztönzi a gazdasági növekedést, a vámnak jelentős szerepe van a 
versenyképesség javításában és befolyásolásában. Ahhoz, hogy szerepét maradéktalanul be 
tudja tölteni, a vámrendszernek modernnek, együttműködőnek, felhasználóbarátnak és 
hatékonynak kell lennie.

A vámrendszer szerepe ugyanakkor kulcsfontosságú a biztonság és a védelem hatékony 
garantálásában, valamint a szellemitulajdon-jogok védelmében és a csalás elleni fellépés 
során.

Az előadó szilárd meggyőződése, hogy az érdekeltek és a vámügyekben érintett intézmények 
(kereskedőházak, vámhatóságok, egyéb kormányzati szervek, a Bizottság és az Európai 
Parlament) közötti együttműködés alapvető jelentőségű annak biztosítása érdekében, hogy a 
vámrendszer betöltse a fentiekben vázolt szerepét. Az előadó messzemenően egyetért továbbá 
azzal, hogy az érintett felek között időben történő, átlátható információáramlást kell lehetővé 
tenni.

Modernizált vámügy

A Modernizált Vámkódexet 2008-ban fogadták el. A Kódex egy sor egyszerűsítést vezet be a 
vámeljárásokban, és összehangolja az uniós vámszabályokat. Mindez lehetővé teszi a 
hatékonyabb kereskedelmet és hatékonyabbá teszi a vámhatóságok munkáját. A Kódex által 
bevezetett legfontosabb újítás az elektronikus vámkezelés, a központosított vámkezelés, 
valamint az egyablakos ügyintézés és az egymegállós ellenőrzés. 

A Kódex azonban még nem alkalmazható, mivel előbb el kell fogadni és hatályba kell léptetni 
a végrehajtási rendelkezéseket. A Kódex alkalmazásának határideje 2013. június 24. Azonban 
világosan látszik, hogy ezt a határidőt nem lehet betartani, elsősorban azért, mert a Kódex 
gyakorlati alkalmazásához szükséges számítástechnikai rendszereket még nem fejlesztették 
ki, illetve még nem helyezték üzembe. Az előadó véleménye szerint nem lenne helyes a 
Kódexet a megfelelő számítástechnikai rendszerek megléte nélkül alkalmazni. Az előadó arra 
is rámutat, hogy a Kódex szellemével összhangban további számítástechnikai 
rendszerfejlesztéseket kell fontolóra venni.

Az előadó ezért helyénvalónak találja a Kódex alkalmazásának elhalasztását, különösen mivel 
a tagállamok és kereskedők túlnyomó többsége is ezt a megoldást tartaná helyesnek. Az 
előadó úgy véli, hogy biztosítani kell a Kódex mihamarabbi alkalmazásának szükségessége és 
a Kódex maradéktalan alkalmazásának biztosításához szükséges számítástechnikai 
megoldások rendelkezésre állása közötti kényes egyensúlyt. Az egyik lehetőség a határidő 
meghosszabbítása és a Kódex bizonyos rendelkezéseinek mihamarabbi, fokozatos bevezetése. 
Ily módon a kereskedők és a vámhatóságok további késlekedés nélkül élvezhetnék a Kódex 
rendelkezései által nyújtott előnyöket. 
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Központi vámkezelés és harmonizáció

Az előadónak meggyőződése, hogy elő kell mozdítani a központi vámkezelést, mivel ennek 
segítségével a kereskedők elektronikus úton vámolhatnák el a termékeket, és a székhelyük 
szerinti tagállamban fizethetnék meg a vámot, függetlenül attól, hogy melyik tagállamba 
irányul vagy melyik tagállamból érkezik a termék.

Az előadó véleménye szerint mind a 27 tagállami vámhatóságnak egyként kellene fellépnie, 
így biztosítva az Unión belüli egységes szintű vámellenőrzést és az egységes bánásmódot.

Engedélyezett gazdálkodók

Az engedélyezett gazdálkodói státusz könnyebb hozzáférést biztosít az egyszerűsített 
vámügyintézéshez és a könnyített ellenőrzéshez. Az előadó azonban aggodalmának ad hangot 
az engedélyezett gazdálkodói státusszal járó kézzelfogható előnyök hiánya miatt. Az 
engedélyezett gazdálkodói státusz megszerzéséhez szükséges jelentős anyagi áldozat továbbá 
kedvét szegi a kereskedőknek, és különösen a kkv-knak. 

Kockázatkezelés

Az előadó rámutat, hogy egyensúlyt kell teremteni a biztonságot és védelmet garantáló 
vámellenőrzés és az előírásoknak megfelelő termékek zökkenőmentes mozgása között. Ezért 
az előadó a kockázatkezelés jelentőségére hívja fel a figyelmet: biztosítani kell, hogy az 
alacsony kockázatú szállítmányokat azonnal továbbengedjék, hogy így a vámhatóságok 
idejüket és erőforrásaikat a nagyobb kockázatú, bonyolultabb eseteknek szentelhessék.
Ebben a tekintetben az előadó üdvözli azt is, hogy a jelek szerint az Egyesült Államok már 
nem ragaszkodik a területére érkező szállítmányok 100%-os átvilágítására irányuló 
célkitűzéséhez, és helyette inkább kockázatalapú megközelítést fog alkalmazni.

Vámellenőrzés és biztonság

A vámhatóságok szerepe hagyományosan többnyire a vámok beszedésére korlátozódott. Az 
EU belső határainak felszámolását követően azonban ez a szerepkör szűkült, és többnyire már 
csak az EU külső határaira korlátozódik. Mindazonáltal e szerepkör szűkülésével egyidőben 
egy másik, nevezetesen a nemzetközi ellátási lánc biztonságát garantáló szerepkör 
fokozatosan bővült. Amint az a legutóbbi incidensekből (például a 2010. októberi jemeni 
patronbomba és a 2011. februári genovai „piszkos bomba” fenyegetettség) is látható, a 
vámhatóságoknak ébereknek kell lenniük, mivel a fenyegetettség nagyon is valós.

Termékbiztonság

Az előadónak meggyőződése, hogy a vámhivatalok vannak a legjobb helyzetben annak 
ellenőrzésére, hogy csak biztonságos, az uniós harmonizációs és termékjelölési szabályoknak 
megfelelő, alkalmas dokumentációval rendelkező termékek léphessenek be az Unió területére. 
Az előadó ezért úgy véli, hogy a vámkezelés kulcsfontosságú szerepet játszhat a 
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termékbiztonság garantálásában. Erre az általános termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló, 2011. március 8-i európai parlamenti 
állásfoglalás is felhívja a figyelmet.

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme

Szintén lényegbevágó az EU pénzügyi érdekeit védelmezni, és a bevételkieséseket elkerülni. 
Az alacsonyan megállapított vámok és az importált termékek alulértékelése veszélybe 
sodorják a belső piac működését.

A szellemitulajdon-jogok oltalma

Az előadó üdvözli a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló rendelettervezetre, 
valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal való 
megbízásáról szóló rendelettervezetre irányuló, nemrégiben benyújtott bizottsági javaslatot.

Együttműködés

Az előadó hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az együttműködést a vámhatóságok között, 
valamint a vámhatóságok, a kereskedők és egyéb kormányzati szervek között, és ezért 
határozottan támogatja az összehangolt ügyintézést a határokon, az egymegállós ellenőrzés és 
az egyablakos ügyintézés elvét, valamint a központosított vámkezelést. Az előadó javasolja 
továbbá egy, a vámügyekkel foglalkozó Európai Vámügynökség felállítását.


