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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 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

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2012) 0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0064),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C7–0045/2012),

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

– a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését 
követően,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 16-i véleményére1,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi 
Bizottság által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett 2012. július 12-i 
levélre3,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

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

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 ...........
2 HL C 229., 2012.7.31., 68. o.
3 A Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken 
kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései 
és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi 
módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság határozatokat fogadhat el, 
lehetővé téve egy vagy több tagállamnak, 
hogy az (1) bekezdéstől eltérve az 
elektronikus adatfeldolgozási eljárásokon 
kívüli más adatcsere- és adattárolási 
módszereket alkalmazzon. 

(3) A Bizottság kivételes esetben és 
korlátozott időtartamra határozatokat 
fogadhat el, lehetővé téve egy vagy több 
tagállamnak, hogy az (1) bekezdéstől 
eltérve az elektronikus adatfeldolgozási 
eljárásokon kívüli más adatcsere- és 
adattárolási módszereket alkalmazzon. Ez 
az eltérés nem érinti az (1) bekezdésben 
említett, adatcserére szolgáló elektronikus 
rendszerek kifejlesztését, fenntartását és 
alkalmazását. 

Or. en

Indokolás

A Modernizált Vámkódexben eredetileg felvázolt, a páneurópai elektronikus vámkezelés 
alapvető szellemiségének megőrzése érdekében alapvető fontosságú, hogy az Uniós 
Vámkódexet a 27 tagállam mindegyikében egyformán hajtsák végre és alkalmazzák. Kivételes 
esetben korlátozott időtartamra egy vagy több tagállam számára eltérések engedélyezhetők. 
Az eltérések jóváhagyásának feltételeire vonatkozó előírásokról felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján kell rendelkezni (az előadó által az új 7a. cikk vonatkozásában előterjesztett 
módosítás). 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Felhatalmazás
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 243. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, meghatározva a 6. cikk (3) 
bekezdésében említett eltérések 



PR\912824HU.doc 7/39 PE494.493v04-00

HU

jóváhagyására vonatkozó kritériumokat.
Or. en

Indokolás

A Modernizált Vámkódexben eredetileg felvázolt, a páneurópai elektronikus vámkezelés 
alapvető szellemiségének megőrzése érdekében alapvető fontosságú, hogy az Uniós 
Vámkódexet a 27 tagállam mindegyikében egyformán hajtsák végre és alkalmazzák. Kivételes 
esetben korlátozott időtartamra egy vagy több tagállam számára eltérések engedélyezhetők. A 
6. cikk (3) bekezdését érintő eltérések jóváhagyásának feltételeire vonatkozó előírásokról 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rendelkezni. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – kérésükre –
engedélyezheti a tagállamoknak, hogy 
korlátozott időtartamig teszteljék a 
vámjogszabályok alkalmazásának 
elektronikus adatfeldolgozási eljárások 
használatával történő egyszerűsítését.

(2) A Bizottság – kérésükre –
engedélyezheti egy vagy több tagállamnak, 
hogy korlátozott időtartamig teszteljék a 
vámjogszabályok alkalmazásának 
elektronikus adatfeldolgozási eljárások 
használatával történő további
egyszerűsítését. Ezek az egyszerűsítések e 
rendelet egyes nem lényeges elemeire 
alkalmazandók elektronikus 
adatfeldolgozási eljárásoknak az alábbiak 
tekintetében történő használatával:
a) a vámeljárásra vagy az engedélyezett 
gazdálkodó státusára vonatkozó kérelmek 
és engedélyek;
b) kérelmek és a 32. cikknek megfelelően 
hozott különleges határozatok; 
c) közös kockázatkezelés a 39. cikkben 
említettek szerint;
d) a bejegyzendő adatok szabványos 
formája és tartalma;
e) ezen adatoknak a tagállamok 
vámhatóságai által végzett karbantartása;
f) az adatok következők általi 
hozzáférésének szabályai:
i. gazdasági szereplők;
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ii. egyéb illetékes hatóságok.
A tesztelési időszak lejártát követően a 
Bizottság értékelést végez a teszt 
előnyeinek meghatározása céljából. 

Or. en

Indokolás

A vámjogszabályok alkalmazásának elektronikus adatfeldolgozási eljárások használatával 
történő további egyszerűsítésének tesztelése csakis hasznos lehet a versenyképességet és 
növekedést ösztönző dinamikus környezet kialakítása céljából. Az egyszerűsítés alkalmazási 
körét mindazonáltal világosan meg kell határozni magában a rendeletben, a Modernizált 
Vámkódex 10. cikkében foglaltak szerint. Ez a módosítás az előadó által a 16. cikk új 
albekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben 
meghatározza a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett, adatcserére szolgáló elektronikus 
rendszerek kifejlesztésének, 
fenntartásának és alkalmazásának
szabályait.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak 
vonatkozásában: 

a) a 15. cikk (1) bekezdésében említett, 
adatcserére szolgáló elektronikus 
rendszerek kifejlesztésének, 
fenntartásának és alkalmazásának 
szabályai;
b) a 15. cikk (1) bekezdése szerinti 
elektronikus rendszerek kifejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozó munkaprogram. 
Ezt a munkaprogramot a …* határozza 
meg.
____________
* HL: adja meg a dátumot: e rendelet 
hatálybalépése után hat hónappal.
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Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a munkaprogram végrehajtása másodlagos politikai iránymutatási 
elemeket (például prioritásokat, a költségvetés felosztásának kiigazítását és a teljesítmény 
mérésére szolgáló mutatókat) tartalmaz, erről a kérdésről (az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban) végrehajtási jogi aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell 
rendelkezni.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 243. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett nem lényeges elemek módosítása 
vonatkozásában, ha az egy vagy több 
tagállam által tesztelt egyszerűsítéseket 
sikeresnek és a többi tagállam számára 
előnyösnek értékelték.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által a 15. cikk (2) bekezdésének második albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett 3. módosításhoz kapcsolódik. A 15. cikk (2) bekezdésében említett 
nem lényeges elemeket módosítani kell, ha az egy vagy több tagállam által tesztelt 
egyszerűsítéseket értékelték és sikeresnek, valamint a többi tagállam számára előnyösnek 
találták.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő hat hónapon belül végrehajtási 
jogi aktusok útján munkaprogramot 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
elfogadja a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett határozatot. A szóban forgó 
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fogad el a 15. cikk (1) bekezdése szerinti 
elektronikus rendszerek kifejlesztése és 
alkalmazása tekintetében. A szóban forgó 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 
244. cikk (4) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint történik. 
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
elfogadja a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett határozatot. A szóban forgó 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 244. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint történik.

végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 244. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint történik.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a munkaprogram végrehajtása másodlagos politikai iránymutatási 
elemeket (például prioritásokat, a költségvetés felosztásának kiigazítását és a teljesítmény 
mérésére szolgáló mutatókat) tartalmaz, erről a kérdésről (az EUMSZ 290 cikkével 
összhangban) végrehajtási jogi aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell 
rendelkezni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vámjogi képviselőnek az Unió 
vámterületén letelepedettnek kell lennie.

(2) A vámjogi képviselőnek az Unió 
vámterületén letelepedettnek kell lennie.

E kötelezettség teljesítésétől egyes 
esetekben el lehet tekinteni. 

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja minden olyan hivatkozás törlését, amelynek értelmében el lehet tekinteni 
attól a kötelezettségtől, hogy a vámjogi képviselőnek az Unió vámterületén kívül 
letelepedettnek kell lennie. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a gazdasági szereplő, aki az Unió 
vámterületén letelepedett, és aki megfelel a 
22. cikkben felsorolt kritériumoknak, 
engedélyezett gazdálkodó státust 
kérelmezhet.

(1) Az a gazdasági szereplő, aki az Unió 
vámterületén letelepedett, és aki megfelel a 
22. cikkben felsorolt kritériumoknak, 
engedélyezett gazdálkodó státust 
kérelmezhet.

Az Unió vámterületén való letelepedés 
kötelezettségétől egyes esetekben el lehet 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja minden olyan hivatkozás törlését, amelynek értelmében el lehet tekinteni 
attól a kötelezettségtől, hogy a gazdasági szereplőnek az Unió vámterületén kívül 
letelepedettnek kell lennie. A módosítás az előadó által a 23. cikkre vonatkozóan előterjesztett 
14. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonság és védelem szempontjából 
engedélyezett gazdálkodóét, amely a 
jogosultat a biztonsági és védelmi 
szempontok tekintetében könnyítésekre 
jogosítja fel.

b) a biztonság és védelem szempontjából 
engedélyezett gazdálkodóét, amely a 
jogosultat a biztonsági és védelmi 
szempontok tekintetében könnyítésekre 
jogosítja fel. Ide tartozik a behozatal vagy 
kivitel helyén végzett ellenőrzések 
számának csökkentése, és ez a státus a 
vámkezelést követő ellenőrzések esetében 
is figyelembe vehető.

Or. en

Indokolás

The link between the AEO and reduced customs controls is not adequately articulated in the 
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Commission's proposal. It is essential for this to be stated clearly in the basic act. The new 
EU AEO Guidelines mention that AEO's benefits "includes fewer controls at the point of 
importation or exportation and can be taken into account for post clearance controls as well". 
N.B.: this part of the text should be considered amendable as it refers to the content of a grey 
text (Article 23(e).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyezett gazdálkodó státus 
megadására vonatkozó kritériumok a 
következők:

1. Az engedélyezett gazdálkodó státus 
megadására vonatkozó kritériumok a 
következők:

a) a vámszabályok és az adószabályok 
betartása tekintetében megfelelő előélet 
igazolása;

a) a vámszabályok és az adószabályok 
betartása tekintetében megfelelő előélet 
igazolása;

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

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

c) igazolt fizetőképesség; c) igazolt fizetőképesség;

d) a 21. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett engedély vonatkozásában, a 
végzett tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó, a szakértelemre vonatkozó 
gyakorlati előírások vagy a szakmai 
képesítések;

d) a 21. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett engedély vonatkozásában, a 
végzett tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó, a szakértelemre vonatkozó 
gyakorlati előírások vagy a szakmai 
képesítések;

e) a 21. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett engedély vonatkozásában 
megfelelő biztonsági és védelmi 
szabványok.

e) a 21. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett engedély vonatkozásában 
megfelelő biztonsági és védelmi 
szabványok.

(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
előélet megfelelőnek minősül, 
amennyiben a kérelmező vállalat vagy a 
kérelmező vállalatának felelős beosztású 
vezetője, vagy annak vezetése felett 
ellenőrzést gyakorló személy, vagy az a 
személy, aki a kérelmező vállalatánál a 
vámügyekért felelős, a megelőző három 
évben nem követte el az áruk beléptetését, 
kiléptetését, mozgását, tárolását és végső 
felhasználását szabályozó 
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vámjogszabályok és adózási szabályok 
súlyos vagy ismételt megsértését.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó fő feltételek lényeges szempontok. Ezért 
tartja az előadó alapvető fontosságúnak, hogy egyértelműbbé tegyék azokat az alap-
jogiaktusban. Mindazonáltal a kiegészítő részletekről felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban rendelkezhetnek (az átdolgozott Uniós Vámkódex 23. cikke) annak érdekében, 
hogy a jogszabály szövege továbbra is bizonyos szintű rugalmasságot biztosítson és 
egyszerűbb legyen. Az előadó által javasolt új bekezdéseket (lásd az előadó által a 22. cikk 
(1b), (1c) és (1d) új bekezdéseire vonatkozóan előterjesztett 10., 11., 12. és 13. módosítást) 
jelenleg csak a Modernizált Vámkódex egységes szerkezetbe foglalt előzetes végrehajtási 
rendelkezései tartalmazzák. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
vezetési rendszer akkor minősül kielégítő 
színvonalúnak, ha a kérelmező bizonyítja, 
hogy szigorúan ellenőrzi műveleteit és az 
áruforgalmat.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó fő feltételek lényeges szempontok. Ezért 
tartja az előadó alapvető fontosságúnak, hogy egyértelműbbé tegyék azokat az alap-
jogiaktusban. Mindazonáltal a kiegészítő részletekről felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban rendelkezhetnek (az átdolgozott Uniós Vámkódex 23. cikke) annak érdekében, 
hogy a jogszabály szövege továbbra is bizonyos szintű rugalmasságot biztosítson és 
egyszerűbb legyen. Az előadó által javasolt új bekezdéseket (lásd az előadó által előterjesztett 
10., 11., 12. és 13. módosítást) jelenleg csak a Modernizált Vámkódex egységes szerkezetbe 
foglalt előzetes végrehajtási rendelkezései tartalmazzák. 



PE494.493v04-00 14/39 PR\912824HU.doc

HU

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
fizetőképesség akkor tekinthető 
igazoltnak, ha a kérelmező olyan jó 
pénzügyi helyzetben van, amely elegendő 
a kérelmező kötelezettségeinek 
teljesítésére, az érintett üzleti 
tevékenységtípus jellemzőinek kellő 
figyelembevétele mellett.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó fő feltételek lényeges szempontok. Ezért 
tartja az előadó alapvető fontosságúnak, hogy egyértelműbbé tegyék azokat az alap-
jogiaktusban. Mindazonáltal a kiegészítő részletekről felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban rendelkezhetnek (az átdolgozott Uniós Vámkódex 23. cikke) annak érdekében, 
hogy a jogszabály szövege továbbra is bizonyos szintű rugalmasságot biztosítson és 
egyszerűbb legyen. Az előadó által javasolt új bekezdéseket (lásd az előadó által előterjesztett 
10., 11., 12. és 13. módosítását) jelenleg csak a Modernizált Vámkódex egységes szerkezetbe 
foglalt előzetes végrehajtási rendelkezései tartalmazzák. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az (1) bekezdés e) pontjában említett 
biztonsági és védelmi szabványok akkor 
tekinthetők megfelelőnek, ha a kérelmező 
bizonyítja, hogy a nemzetközi ellátási lánc 
biztonságát és védelmét biztosító 
megfelelő intézkedéseket tart fenn, többek 
között a fizikai sértetlenség, a személyi 
biztonság és az üzleti partnerek biztonsága 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodó státusra vonatkozó fő feltételek lényeges szempontok. Ezért 
tartja az előadó alapvető fontosságúnak, hogy egyértelműbbé tegyék azokat az alap-
jogiaktusban. Mindazonáltal a kiegészítő részletekről felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban rendelkezhetnek (az átdolgozott Uniós Vámkódex 23. cikke) annak érdekében, 
hogy a jogszabály szövege továbbra is bizonyos szintű rugalmasságot biztosítson és 
egyszerűbb legyen. Az előadó által javasolt új bekezdéseket (lásd az előadó által előterjesztett 
10., 11., 12. és 13. módosítást) jelenleg csak a Modernizált Vámkódex egységes szerkezetbe 
foglalt előzetes végrehajtási rendelkezései tartalmazzák. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak meghatározására: 

1. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 243. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, kiegészítve az alábbiakat:

a) a 21. cikkben említett engedélyezett 
gazdálkodó státus megadására vonatkozó 
szabályok;

a) a 21. cikkben említett engedélyezett 
gazdálkodó státus megadására vonatkozó 
szabályok;

b) azok az esetek, amelyekben el lehet 
tekinteni az engedélyezett gazdálkodóra 
vonatkozó azon kötelezettségtől, hogy az 
Unió vámterületén letelepedett legyen a 
21. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban; 

b) azok az esetek, amelyekben az 
engedélyezett gazdálkodó státuszának 
felülvizsgálatát el kell végezni;

c) a 21. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett könnyítések .

c) egyszerűsítéseknek az engedélyezett 
gazdálkodók általi használatára szóló 
engedélyek megadása;
d) az ilyen státusz és engedélyek 
megadásában illetékes vámhatóság 
megjelölése;
e) a biztonsági és védelmi szempontokra 
vonatkozó vámellenőrzések tekintetében 
az engedélyezett gazdálkodók számára 
megadható könnyítések típusa és mértéke;
f) egyeztetés más vámhatóságokkal és 
információnyújtás a számukra;
g) azok a feltételek, amelyek alapján egy 
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engedélyezett gazdálkodó státusa 
felfüggeszthető vagy visszavonható;
h) azok a feltételek, amelyek alapján az 
engedélyezett gazdálkodók egyes 
kategóriái vonatkozásában el lehet 
tekinteni azon követelménytől, hogy az 
Unió vámterületén letelepedettek legyenek;
(2) Az (1) bekezdésben említett kiegészítő 
feltételeknek figyelembe kell venniük az e 
rendelet hatálya alá tartozó alábbi 
szabályokat:
a) a 21. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában említett könnyítések;
b) a 39. cikk (3) bekezdése szerinti 
szabályok;
c) a vámjogszabályok által meghatározott 
tevékenységekben való szakmai részvétel;
d) a végzett tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó szakértelemre vonatkozó 
gyakorlati előírások vagy szakmai 
képesítések;
e) a gazdasági szereplő által birtokolt 
bármely nemzetközileg elismert, 
vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján 
kiállított tanúsítvány.

Or. en

Indokolás

Az alap-jogiaktusnak világosan meg kell határoznia a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
célját, tartalmát és hatályát.  Itt az előadó (néhány szükséges módosítással) ismét javasolja a 
Modernizált Vámkódex 15. cikkében foglalt előírást. Megjegyzés: ez a módosítás az előadó 
által a 21. cikk (2) bekezdésének b) pontjára vonatkozóan előterjesztett 9. módosításhoz és a 
39. cikk (3) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 17. módosításhoz kapcsolódik. 

Az előadó továbbá támogatja minden olyan hivatkozás törlését, amelynek értelmében el lehet 
tekinteni attól a kötelezettségtől, hogy a gazdasági szereplőnek az Unió vámterületén kívül 
letelepedettnek kell lennie. A módosítás az előadó által a 21. cikk (1) bekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett 8. módosításhoz kapcsolódik. 
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat a 32. cikk (8) 
bekezdésében említettektől eltérő 
határozatokat, amelyekben felkéri a 
tagállamokat egy, a 24. cikkben említett 
határozat meghozatalára, felfüggesztésére, 
megsemmisítésére, módosítására vagy 
visszavonására a vámjogszabályok 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében.

(9) A Bizottság elfogadhat a 32. cikk (8) 
bekezdésében említettektől eltérő 
határozatokat, amelyekben felkér egy vagy 
több tagállamot egy, a 24. cikkben említett 
határozat meghozatalára, felfüggesztésére, 
megsemmisítésére, módosítására vagy 
visszavonására a vámjogszabályok 
egységes alkalmazásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok általános hatályú aktusok, és az átdolgozott Uniós 
Vámkódex 24. cikkének (9), valamint 32. cikkének (8) bekezdésében egyszerűen 
„tagállamokra”, és nem „egy vagy több tagállamra” hivatkoznak. Ennélfogva, amennyiben 
határozat születik arról, hogy megtartják a végrehajtási jogi aktusok 26. és 34. cikkben 
szereplő eljárását, a fenti módosítás hatékonyabban tisztázná a kérdést. A módosítás a 
26. cikkben említett eljáráshoz kapcsolódik.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság határozatot hozhat, 
amelyben felkéri a tagállamokat, hogy 
vonjanak vissza KTF- vagy KSZF-
határozatokat az áruk egységes tarifális 
besorolásának vagy származásuk 
megállapításának biztosítása érdekében.

(8) A Bizottság határozatot hozhat, 
amelyben felkér egy vagy több tagállamot, 
hogy vonjanak vissza KTF- vagy KSZF-
határozatokat az áruk egységes tarifális 
besorolásának vagy származásuk 
megállapításának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok általános hatályú aktusok, és az átdolgozott Uniós 
Vámkódex 24. cikkének (9), valamint 32. cikkének (8) bekezdésében egyszerűen 
„tagállamokra”, és nem „egy vagy több tagállamra” hivatkoznak. Ennélfogva, amennyiben 
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határozat születik arról, hogy megtartják a végrehajtási jogi aktusok 26. és 34. cikkben 
szereplő eljárását, a fenti módosítás hatékonyabban tisztázná a kérdést. A módosítás a 
34. cikkben említett eljáráshoz kapcsolódik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vámellenőrzést egy olyan közös 
kockázatkezelési keretrendszerben kell 
végrehajtani, amely a kockázattal 
kapcsolatos információk vámigazgatások 
közötti kicserélésén és elemzésén alapul, és 
közös kockázati kritériumokat és 
standardokat, ellenőrzési intézkedéseket és 
kiemelt ellenőrzési területeket határoz meg.

(3) A vámellenőrzést egy olyan közös 
kockázatkezelési keretrendszerben kell 
végrehajtani, amely a kockázattal 
kapcsolatos információk vámigazgatások 
közötti kicserélésén és elemzésén alapul, és 
közös kockázati kritériumokat és 
standardokat, ellenőrzési intézkedéseket és 
kiemelt ellenőrzési területeket határoz meg.

Általános szabályként ahhoz, hogy az 
engedélyezett gazdálkodó státusnak a 
21. cikk (2) bekezdése a) pontjában 
említett, a biztonsággal és védelemmel 
kapcsolatos kevesebb fizikai és 
dokumentumalapú ellenőrzésből eredő 
előnye teljes mértékben érvényesüljön, a 
vámügyi kockázatkezelési rendszerekben 
alacsonyabb kockázati pontszámot kell 
előírni.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett gazdasági szereplőkre (AEO) vonatkozó új uniós iránymutatások tisztázzák, 
hogy az engedélyezett gazdálkodói státus egyik előnye „a behozatal és a kivitel helyén történő 
kevesebb ellenőrzés, és ez a státus a vámkezelést követő ellenőrzések esetében is figyelembe
vehető”. Az előadó úgy véli, hogy ezt az alapvető elvet nem lehet iránymutatásokra bízni, 
hanem világosan meg kell határozni az alap-jogiaktusban, valamint az átdolgozott Uniós 
Vámkódex 21. és 39. cikkébe is be kell emelni. Ez a módosítás az előadó által a 21. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjára vonatkozóan előterjesztett 9. módosításhoz és a 23. cikkre 
vonatkozóan előterjesztett 14. módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a vámellenőrzés egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
intézkedéseket fogad el, többek között a 
kockázattal kapcsolatos információk 
cseréje és a kockázatelemzés, a közös 
kockázati kritériumok és standardok, az 
ellenőrzési intézkedések és a kiemelt 
ellenőrzési területek tekintetében.

(1) A Bizottság a vámellenőrzés egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
intézkedéseket fogad el, többek között a 
kockázattal kapcsolatos információk 
cseréje és a kockázatelemzés, a közös 
kockázati kritériumok és standardok, az 
ellenőrzési intézkedések és a kiemelt 
ellenőrzési területek tekintetében. Ezek az 
intézkedések nem érintik a 39. cikk (3) 
bekezdésében említett általános szabályt.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által a 21. cikk (2) bekezdésének a) pontjára és a 39. cikk (3) 
bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz kapcsolódik. Általános elvként ahhoz, 
hogy az engedélyezett gazdálkodó státusnak a 21. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos kevesebb fizikai és dokumentumalapú ellenőrzésből 
eredő előnye teljes mértékben érvényesüljön, a vámügyi kockázatkezelési rendszerekben 
alacsonyabb kockázati pontszámot kell előírni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olyan árut, amelynek előállítása 
egynél több országot vagy területet érintett, 
abból az országból vagy területről 
származónak kell tekinteni, ahol az utolsó 
lényeges átalakítása történt.

(2) Az olyan árut, amelynek előállítása 
egynél több országot vagy területet érintett, 
abból az országból vagy területről 
származónak kell tekinteni, ahol az utolsó 
lényeges átalakítása történt.

Egy áru utolsó lényeges átalakítását a 
tarifális besorolás módosítására 
vonatkozó kritérium alapján, vagy 
amennyiben az ilyen kritérium nem teszi 
lehetővé a lényeges átalakítás kifejezésre 
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juttatását, egy érték szerinti százalék vagy 
egy gyártási vagy feldolgozási művelet 
alapján határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy beillessze az alap-jogiaktusba a bizottsági jogi aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) kidolgozásakor alkalmazott vezérelveket. Az előadó 
véleménye szerint a származási szabályok alkalmazását meghatározó kritérium alapvető 
fontosságú szempont, amelyről az alap-jogiaktusban kifejezetten rendelkezni kell. Ez a 
javaslat a származási szabályokról szóló WTO-megállapodáson (9. cikk, (2) bekezdés, c) 
pont, iii. alpont, első francia bekezdés) alapul. A módosítás az előadó által az 55. cikkre 
vonatkozóan előterjesztett 21. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amikor az áru származásának 
igazolását a vámjogszabályok vagy más, 
különleges tárgyköröket szabályozó uniós 
jogszabályok alapján megadták, a 
vámhatóságok megalapozott kétség esetén 
további bizonyítékot kérhetnek annak 
biztosítására, hogy a feltüntetett származás 
összhangban van a vonatkozó uniós 
jogszabályok által megállapított 
szabályokkal.

(2) Amikor az áru származásának 
igazolását a vámjogszabályok vagy más, 
különleges tárgyköröket szabályozó uniós 
jogszabályok alapján megadták, a 
vámhatóságok megalapozott kétség esetén 
további bizonyítékot kérhetnek annak 
biztosítására, hogy a feltüntetett származás 
összhangban van a vonatkozó uniós 
jogszabályok által megállapított 
szabályokkal.

A harmadik országban kibocsátott 
származási igazolás bemutatásakor az 
Unióban szolgáltatandó bizonyítéknak a 
következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) megbízható, a kiállító ország által erre 
felhatalmazott hatóság vagy szerv állítja 
ki;
b) tartalmazza a hozzá tartozó áruk 
azonosításához szükséges valamennyi 
részletet;
c) egyértelműen igazolja, hogy a 
vonatkozó áruk egy meghatározott 
országból származnak.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy beillessze az alap-jogiaktusba a bizottsági jogi aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) kidolgozásakor alkalmazandó vezérelveket. Az előadó 
véleménye szerint a származási szabályok alkalmazását meghatározó kritérium alapvető 
fontosságú szempont, amelyről az alap-jogiaktusban kifejezetten rendelkezni kell. Ez a 
javaslat átvétel a Modernizált Vámkódex végrehajtási rendelkezéseiből. A módosítás az 
előadó által az 55. cikkre vonatkozóan előterjesztett 21. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikknek megfelelően  felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározására: 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
kiegészítve az alábbiakat:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által az 53. cikk (2) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 
19. módosításhoz és az 54. cikk (2) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 20. módosításhoz 
kapcsolódik.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azoknak az áruknak az esetében, 
amelyek bizonyos, az Unió vámterületén 
kívüli országokkal vagy területekkel, vagy 
ilyen országok vagy területek csoportjaival 
szemben – az (5) bekezdésben említettek 
kivételével – az Unió által egyoldalúan 
alkalmazott preferenciális intézkedések 
előnyeiből részesülnek, a Bizottság 
intézkedéseket fogad el a preferenciális 

(3) Azoknak az áruknak az esetében, 
amelyek bizonyos, az Unió vámterületén 
kívüli országokkal vagy területekkel, vagy 
ilyen országok vagy területek csoportjaival 
szemben – az (5) bekezdésben említettek 
kivételével – az Unió által egyoldalúan 
alkalmazott preferenciális intézkedések
előnyeiből részesülnek, a Bizottság 
intézkedéseket fogad el a preferenciális 
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származás szabályainak meghatározását 
illetően. 

származás szabályainak meghatározását 
illetően. Az áruk preferenciális 
származását meghatározó szabályoknak 
az áru egészének származására vagy a 
megfelelő feldolgozási műveletre 
vonatkozó kritériumon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy beillessze az alap-jogiaktusba a bizottsági jogi aktusok 
(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) kidolgozásakor alkalmazandó vezérelveket. Az előadó 
véleménye szerint a preferenciális származási szabályok alkalmazását meghatározó kritérium 
alapvető fontosságú szempont, amelyről az alap-jogiaktusban kifejezetten rendelkezni kell. Ez 
a javaslat átvétel a 2454/93/EGK rendelet 72. cikkéből, valamint 98. cikkének (1) 
bekezdéséből. A módosítás az előadó által az 57. cikk vonatkozásában előterjesztett 
23. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az
alábbiak meghatározására: 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
kiegészítve az alábbiakat:

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó által az 56. cikkre vonatkozóan előterjesztett 22. módosításhoz 
kapcsolódik.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
115 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

115a. cikk
Benyújtás és felelős személy
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A belépési gyűjtő árunyilatkozatot
elektronikus adatfeldolgozási eljárás útján 
kell benyújtani és a Vámigazgatások 
Világszervezetének SAFE szabványügyi 
keretrendszerében foglalt ajánlással 
összhangban a többszörös nyilvántartási 
rendszer keretében kell feldolgozni. Ez a 
rendszer azon az elven alapul, hogy az 
adatokat attól a személytől kell bekérni, 
aki rendelkezik azokkal és megfelelően 
jogosult azok benyújtására.

Or. en

Indokolás

Egy áru Unióba történő behozatalának előfeltétele az adott árura vonatkozó belépési gyűjtő 
árunyilatkozat benyújtása. Ennélfogva ez olyan lényeges szempont, amelyet nem egyszerűen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, hanem az alap-jogiaktusban kell szabályozni. A 
Vámigazgatások Világszervezetének SAFE szabványügyi keretrendszerében foglalt 
ajánlásban szereplő többszörös nyilvántartási rendszert bizonyítottan előnyben részesítik a 
kockázatértékelésre vonatkozó minőségi adatok gyűjtése céljából, és a világ számos részén 
sikeresen végrehajtották. Ez a rendszer azon az elven alapul, hogy az adatokat attól a 
személytől kell bekérni, aki rendelkezik azokkal és megfelelően jogosult azok benyújtására.  

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak vonatkozásában:

A Vámigazgatások Világszervezetének 
szabványügyi keretrendszerének 
módosítása esetén a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 243. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a belépési gyűjtő 
árunyilatkozat benyújtási eljárására 
vonatkozó szabályok módosításáról, a 
115a. cikknek megfelelően.

a) a belépési gyűjtő árunyilatkozat 
benyújtási eljárásának szabályai;

Or. en
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Indokolás

Egy áru Unióba történő behozatalának előfeltétele az adott árura vonatkozó belépési gyűjtő 
árunyilatkozat benyújtása. Ennélfogva ez olyan lényeges szempont, amelyet nem egyszerűen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, hanem az alap-jogiaktusban kell szabályozni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – bevezető rész (új) és a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 243. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:
a) a 114. cikk (2) bekezdésében említett 
esetektől eltérő esetek, amikor a belépési 
gyűjtő árunyilatkozat megkövetelésétől el 
lehet tekinteni vagy azt ki lehet igazítani, 
illetve azok a feltételek, amelyek alapján 
attól el lehet tekinteni vagy azt ki lehet 
igazítani;

Or. en

Indokolás

Nem feltételezhető, hogy az e cikk a) pontjában szereplő „a belépési gyűjtő árunyilatkozat 
benyújtási eljárásának szabályai” szöveg feljogosítana a belépési gyűjtő árunyilatkozatra 
vonatkozó követelmény alóli további mentességek létrehozására vagy e követelmény 
módosítására.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
126 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

126a. cikk 
Átmeneti megőrzés alá vontnak tekintett 
áruk
(1) Kivéve, amikor az árukat azonnal 
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vámeljárás alá vonják, amelyre a vámáru-
nyilatkozatot elfogadták, vagy vámszabad 
területen helyezik el, a vám elé állított 
nem uniós árukat átmeneti megőrzésben 
lévőnek kell tekinteni, a 203. cikknek 
megfelelően.
(2) A 114. cikk (3) bekezdésében 
megállapított kötelezettség és a 114. cikk 
(2) bekezdése szerint elfogadott 
intézkedések által előírt kivételek vagy 
mentesség sérelme nélkül, amikor 
megállapítást nyer, hogy a vám elé állított 
nem uniós árukra nincs belépési gyűjtő 
vámáru-nyilatkozat, az áruk birtokosának 
azonnal be kell nyújtania egy ilyen 
vámáru-nyilatkozatot.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a 450/2008/EK rendelet (Modernizált Vámkódex) korábbi 98. cikkének újbóli 
bevezetését. Ezt a cikket törölték az átdolgozott Uniós Vámkódexből, annak ellenére, hogy 
vám elé állítás keretében az árukat továbbra is átmeneti megőrzés alá vonják. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az árunyilatkozat ellenőrzéséhez és 
bármilyen vámtartozást kitevő behozatali 
vagy kiviteli vámok összegének 
beszedéséhez szükséges alakiságokat az a 
vámhivatal végzi el, amelynél a vámáru-
nyilatkozatot benyújtják.

(2) Az árunyilatkozat ellenőrzéséhez,
bármilyen vámtartozást kitevő behozatali 
vagy kiviteli vámok összegének 
beszedéséhez és az áruk kiadásának 
engedélyezéséhez szükséges alakiságokat 
az a vámhivatal végzi el, amelynél a 
vámáru-nyilatkozatot benyújtják.

Or. en

Indokolás

A központi vámkezelés tekintetében az előadó az eredeti Modernizált Vámkódex 106. cikkéhez 
visszatérő módosítást javasol, amelynek értelmében az áruk kiadásának engedélyezéséről 
vagy elutasításáról a felügyelő vámhivatal határozna, a vám elé állítást végző vámhivatal 
pedig csak a biztonsági és védelmi célú vizsgálatokért felelne. Ez érinti a 138. cikk (2) és (3) 
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bekezdését. Ennélfogva ez a módosítás az átdolgozott Uniós Vámkódex 138. cikkének (3) 
bekezdésére vonatkozóan az előadó által előterjesztett 29. módosításhoz kapcsolódik. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a vámhivatal, amelynél az árukat 
vám elé állítják, a saját ellenőrzéseinek 
sérelme nélkül elvégez azon vámhivatal 
által indokoltan kért bármilyen vizsgálatot, 
amelynél a vámáru-nyilatkozatot 
benyújtották.

(3) Az a vámhivatal, amelynél az árukat 
vám elé állítják, a saját biztonsági és 
védelmi ellenőrzéseinek sérelme nélkül 
elvégez azon vámhivatal által indokoltan 
kért bármilyen vizsgálatot, amelynél a 
vámáru-nyilatkozatot benyújtották, és 
lehetővé teszi az áruk kiadását, figyelembe 
véve az említett vámhivataltól kapott 
információkat.

Or. en

Indokolás

A központi vámkezelés tekintetében az előadó az eredeti Modernizált Vámkódex 106. cikkéhez 
visszatérő módosítást javasol, amelynek értelmében az áruk kiadásának engedélyezéséről 
vagy elutasításáról a felügyelő vámhivatal határozna, a vám elé állítást végző vámhivatal 
pedig csak a biztonsági és védelmi célú vizsgálatokért felelne. Ez érinti az átdolgozott Uniós 
Vámkódex 138. cikkének (2) és (3) bekezdését. Ennélfogva ez a módosítás az előadó által a 
138. cikk (2) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 28. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez utóbbi vámhivatal átadja az áruk 
kiadásához szükséges információkat. Az a 
vámhivatal, amelynél az árukat vám elé 
állítják, lehetővé teszi az áruk kiadását.

törölve

Or. en
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Indokolás

A központi vámkezelés tekintetében az előadó az eredeti Modernizált Vámkódex 106. cikkéhez 
visszatérő módosítást javasol, amelynek értelmében az áruk kiadásának engedélyezéséről 
vagy elutasításáról a felügyelő vámhivatal határozna, a vám elé állítást végző vámhivatal 
pedig csak a biztonsági és védelmi célú vizsgálatokért felelne. Ez érinti a 138. cikk (2) és (3) 
bekezdését. Ennélfogva ez a módosítás az előadó által az átdolgozott Uniós Vámkódex 
138. cikkének (3) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 29., és a 138. cikkének (2) 
bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 28. módosításhoz kapcsolódik. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
148 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen fejezetben megállapított 
feltételeknek megfelelő vám áru-
nyilatkozatokat a vámhatóság azonnal 
elfogadja, amennyiben azokat az árukat, 
amelyekre vonatkoznak, vám elé állították.

(1) Az ezen fejezetben megállapított 
feltételeknek megfelelő vámáru-
nyilatkozatokat a vámhatóság azonnal 
elfogadja, amennyiben azokat az árukat, 
amelyekre vonatkoznak, vám elé állították 
vagy – a vámhatóság megelégedésére –
előzetesen bejelentik, majd ellenőrzésre 
elérhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetőséget kínál a nyilatkozat kiadását/ellenőrzését érintő vámhatósági 
határozatokról szóló, érkezést megelőző értesítésre, feltéve hogy azokat „a vámhatóság 
megelégedésére” „vámellenőrzésre elérhetővé teszik”. Megjegyzendő, hogy ez a Modernizált 
Vámkódex 112. cikke (1) bekezdésének célja volt, míg az átdolgozott Uniós Vámkódexről 
szóló javaslat az elfogadást az áruk bemutatásától, vagyis attól teszi függővé, hogy az áruk 
megérkeznek és ellenőrzés céljára rendelkezésre állnak-e. Ez kizárja a kereskedelem egyszerű 
és előnyös előmozdításának lehetőségét.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
181 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámügyi egyszerűsítés szempontjából 
engedélyezett gazdálkodók esetében a b) 

Amennyiben az engedélyezett gazdálkodó 
státussal kapcsolatos eljárás részeként 
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pontban meghatározott feltétel 
teljesítettnek tekintendő, amennyiben az 
engedélyezéskor már figyelembevételre 
került a vonatkozó különleges eljárás alá 
tartozó tevékenység.

már benyújtott adatokat utólag nem 
módosították, a vámügyi egyszerűsítés 
szempontjából engedélyezett gazdálkodók 
esetében az első albekezdés b) pontjában 
meghatározott feltétel teljesítettnek 
tekintendő.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodó státusnak lehetővé kell tennie a szabálykövető gazdasági 
szereplők számára, hogy maximálisan kiaknázhassák az egyszerűsítés előnyeit: amennyiben 
az engedélyezett gazdálkodó státus kritériumai teljesülnek, a műveletek lefolytatásához 
kapcsolódó egyszerűsítések alkalmazásának feltételeit nem kell ismételten vizsgálni. Az 
átdolgozott Uniós Vámkódex összefüggést teremtett a valamely különleges eljárás 
alkalmazására vonatkozó felhatalmazás és az engedélyezett gazdálkodó státus kritériumai 
között. Ez csökkenti az engedélyezett gazdálkodó státus értékét és különösen a kkv-k esetében 
költségnövekedéshez vezet.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Hacsak nem más vámeljárás alá 
vannak vonva, a nem uniós áruk átmeneti 
megőrzési eljárás alá vontnak tekintendők 
azok vám elé állításakor az alábbi 
esetekben:

(1) Ha a vámeljárásban más nyilatkozatot
nem tettek, a következő nem uniós áruk 
tekintendők az áruk birtokosa által 
átmeneti megőrzésre bejelentettnek, azok 
vám elé állításakor:

a) ha az árukat az Unió vámterületén
közvetlenül azok beérkezésekor vám elé 
állítják a 124. cikknek megfelelően;

a) olyan áruk, amelyeket az Unió 
vámterületére, de nem közvetlenül egy 
vámszabad területre szállítanak be;

b) ha az árukat az árutovábbítási eljárásra 
vonatkozó szabályoknak megfelelően az 
Unió vámterületén lévő, rendeltetési hely 
szerinti vámhivatal elé állítják;

b) olyan áruk, amelyeket egy vámszabad 
területről az Unió vámterületének más 
részére visznek;

c) ha az árukat vámszabad területről az 
Unió vámterületének más részére 
szállítják.

c) olyan áruk, amelyekre vonatkozóan a 
külső árutovábbítási eljárás befejeződött.

A vámáru-nyilatkozatot benyújtottnak és a 
vámhatóságok által elfogadottnak kell 
tekinteni az áruk vám elé állításának 
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időpontjában.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás – korábban a Modernizált Vámkódex 151. cikkének (1) bekezdése –
meghatározza a nyilatkozattétel és a nyilatkozat elfogadásának fogalmát. Ez az áruk vám elé 
állítás keretében történő eljárás alá helyezése, amelyről a 3. szakasz 2. fejezetének 
IV. címében kell rendelkezni (126a. cikk).  

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az áruk birtokosának legkésőbb az 
áruk vám elé állításakor átmeneti 
megőrzési eljárásra vonatkozó 
nyilatkozatot kell benyújtania az (1) 
bekezdésnek megfelelően.

(2) A belépési gyűjtő árunyilatkozat vagy 
az azt helyettesítő árutovábbítási okmány 
képezi az átmeneti megőrzési eljárásra 
vonatkozó nyilatkozatot.

A nyilatkozatot a vámhatóságok 
módosíthatják, érvényteleníthetik és 
ellenőrizhetik.

Az áruk vám elé állítását követően az ilyen 
nyilatkozatokra a 149. cikk alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az átmeneti megőrzésre vonatkozó kiegészítő nyilatkozattal kapcsolatos követelmény 
indokolatlan. A belépési gyűjtő árunyilatkozat (ENS) vagy az azt helyettesítő árutovábbítási 
okmány teljesíti a megőrzési nyilatkozatra vonatkozó követelményt. A vámfelügyelet keretében 
végzett megőrzéshez ésszerűen előírt kiegészítő adatokat bele lehet és bele is kell foglalni az 
árukat bemutató értesítésbe. A nyilatkozat módosítása tekintetében a vámáru-nyilatkozatra 
vonatkozó szabályok irányadók, mivel a belépési gyűjtő árunyilatkozat ilyen nyilatkozatként 
hatályát vesztette.
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Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kérelem alapján a vámhatóságok 
engedélyezhetik, hogy egy személy 
egyszerűsítésekkel éljen az áruk kiviteli 
eljárás alá vonása és az eljárás célja 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az Unió-szerte egységes kiviteli szabályok fenntartása alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelem megfelelő működése szempontjából. A kiviteli eljárásra vagy annak 
egyszerűsítésére vonatkozó szabályok nem tekinthetők a bizottsági javaslat 232. és 
234. cikkében szereplő felhatalmazás hatálya alá tartozónak. 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
234 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
meghatározva a 233. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően a kiviteli 
alakiságok alkalmazása szempontjából 
releváns eseteket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
243. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak vonatkozásában:

a) a kiviteli eljárásra vonatkozó 
szabályok;
b) a 233. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően a kiviteli alakiságok
alkalmazása szempontjából releváns
esetek;
c) a 233. cikk (4) bekezdésében említett 
engedély kiadásának szabályai.

Or. en
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Indokolás

Az Unió-szerte egységes kiviteli szabályok fenntartása alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelem jó működése szempontjából. A kiviteli eljárásra vagy annak egyszerűsítésére 
vonatkozó szabályok nem tekinthetők a bizottsági javaslat 232. és 234. cikkében szereplő 
felhatalmazás hatálya alá tartozónak. 

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
243 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg, 
tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
290. cikkére.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkére utaló hivatkozás.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
244 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot a Vámkódexbizottság 
segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottságnak tekintendő.

(1) A Bizottságot a Vámkódexbizottság 
segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottságnak tekintendő, 
tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
291. cikkére.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 291. cikkére utaló hivatkozás.
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INDOKOLÁS

A Bizottság az átdolgozott Uniós Vámkódexben javasolta a 450/2008/EK rendelet egyes 
előírásainak a vámjogszabályok és egyéb releváns jogszabályok alakulásához történő 
igazítását, azoknak a Lisszaboni Szerződésből eredő eljárási követelményekkel való 
összehangolását és alkalmazásának elhalasztását.

A módosítások ennélfogva érintették a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
450/2008/EK rendelet előírásainak többségét, egyrészt a Lisszaboni Szerződéssel való 
összehangolás miatt, másrészt a releváns uniós jogszabályok változása miatti kiigazítási igény 
okán.

A vámunió az egységes piac működésének alapvető fontosságú eleme, az egységes piac 
működése pedig csak közös korszerű vámszabályok és -rendszerek közös és egységes 
alkalmazása esetén lehet megfelelő.

A versenyképességet és növekedést elősegítő dinamikus környezet alátámasztása érdekében, 
ugyanakkor az áruk megfelelő, egységes szintű ellenőrzésének biztosítása mellett az előadó 
olyan csúcsminőségű rendszereken alapuló, korszerű és egyszerű vámszabályokat ösztönző 
módosításokat nyújtott be, amelyek keretében az összehangolt ellenőrzések biztosítják, hogy a 
gazdasági szereplőnek csak egyszer kelljen adatokat szolgáltatnia.

Az előadó tiszteletben tartotta a jogi aktusok átdolgozási technikájáról szóló intézményközi 
megállapodást azáltal, hogy kizárólag a szürke kiemeléssel jelölt szöveg tartalmára 
vonatkozóan terjesztett elő módosításokat. Másrészről a jelentéstervezetére vonatkozó 
módosítások benyújtása időpontjában Le Grip asszony fenntartja azt a jogát, hogy a 
képviselőcsoportokon belüli egyetértés esetén új módosításokat javasoljon a Bizottság 
javaslatában változatlanul hagyott rendelkezések (kijelölés nélküli szöveg) vonatkozásában. 
Ebben az esetben a fent említett intézményközi megállapodás előírásainak megfelelően 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a Tanácsot az ilyen módosítások benyújtására irányuló 
szándékáról.

Az elektronikus rendszerek alkalmazása valamennyi tagállamban

Az átdolgozott Uniós Vámkódexben a Bizottság egy vagy több tagállam számára eltérést 
javasolt a vámhatóságok és a gazdasági szereplők közötti elektronikus adatcsere Modernizált 
Vámkódexben bevezetett feltétel nélküli és kötelező alkalmazása tekintetében. Ez a politika 
Unió-szerte a vámeljárások kétsebességű megközelítését eredményezné, ami azzal a 
veszéllyel járna, hogy még inkább elmélyülnek a beruházást választó, illetve nem választó 
tagállamok közötti különbségek. Egyúttal szükségessé tenné a gazdasági szereplő számára a 
hatályos papíralapú vagy elektronikus eljárások megkettőzését, jelentős többletköltséget 
eredményezve az uniós üzleti vállalkozások számára. Ennélfogva a Modernizált 
Vámkódexben felvázolt, a páneurópai elektronikus vámkezelés alapvető szellemiségének 
megőrzése érdekében az előadó elengedhetetlennek tartja, hogy az Uniós Vámkódexet a 
27 tagállam mindegyikében egyformán hajtsák végre és alkalmazzák. Kivételes esetben 
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korlátozott időtartamra eltérések engedélyezhetők, és az ilyen eltérések engedélyezésének 
feltételeire vonatkozó előírásokról felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rendelkezni.

Az engedélyezett gazdálkodó státus  előtérbe helyezése az átdolgozott Uniós 
Vámkódexben

Az előadó véleménye szerint az engedélyezett gazdálkodó státusnak lehetővé kell tennie a 
szabálykövető és szavahihető gazdasági szereplők számára, hogy maximálisan kiaknázhassák 
az egyszerűsítés széles körű alkalmazásának előnyeit. Amennyiben az engedélyezett 
gazdálkodó státus kritériumai teljesülnek, a műveletek lefolytatásához kapcsolódó 
egyszerűsítések alkalmazásának feltételeit nem kell ismételten vizsgálni. 
Az átdolgozott Uniós Vámkódexben ugyancsak nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani az 
engedélyezett gazdálkodó státus és a vámellenőrzések alacsonyabb száma közötti 
összefüggésnek. Ezzel a szemponttal jelenleg az engedélyezett gazdálkodókra (AEO) 
vonatkozó uniós iránymutatás foglalkozik. Az engedélyezett gazdálkodó státus megadásának 
feltételei szintén túlságosan fontos szempontot képviselnek ahhoz, hogy azokról 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban rendelkezzenek. 

Az elektronikus adatfeldolgozási eljárások használatával megvalósuló további 
egyszerűsítés tesztelése

A vámjogszabályok alkalmazásának elektronikus adatfeldolgozási eljárások használatával 
történő további egyszerűsítésének tesztelése mindenképpen hasznos a versenyképességet és 
növekedést ösztönző dinamikus környezet létrehozása céljából. E tesztelés alkalmazási körét 
és időtartamát azonban világosan meg kell határozni magában a rendeletben. A tesztelési 
időszak lejártát követően értékelni kell az egyszerűsítést, és amennyiben azt sikeresnek és a 
tagállamok számára előnyösnek találják, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
beépíthetik a jogszabály szövegébe. 

A termékek származásának megszerzésére és preferenciális származására vonatkozó 
szabályok

E tekintetben a módosítások célja, hogy beillesszék az alap-jogiaktusba a bizottsági jogi 
aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) kidolgozásakor alkalmazott vezérelveket. Az 
előadó különösen úgy véli, hogy az áruk származási szabályainak alkalmazását és az áruk 
preferenciális származására vonatkozó elvek alkalmazását meghatározó egy-egy kritérium 
alapvető fontosságú szempont, amelyről az alap-jogiaktusban kifejezetten rendelkezni kell. 
Ezek a javaslatok a származási szabályokról szóló WTO-megállapodáson, valamint a 
2454/93/EGK rendelet 72. cikkén és 98. cikkének (1) bekezdésén alapulnak.

A Modernizált Vámkódex központi vámkezelésre vonatkozó szabályai

A központi vámkezelés tekintetében az előadó az eredeti Modernizált Vámkódex 
106. cikkéhez visszatérő módosítást javasol, amelynek értelmében az áruk kiadásának 
engedélyezéséről vagy elutasításáról a felügyelő vámhivatal határozna, a vám elé állítást 
végző vámhivatal pedig csak a biztonsági és védelmi célú vizsgálatokért felelne. Ez érinti az 
átdolgozott Uniós Vámkódex 138. cikkének (2) és (3) bekezdését.
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Nincs szükség külön nyilatkozatra az átmeneti megőrzéshez

Az előadó úgy véli, hogy az átmeneti megőrzésre vonatkozó kiegészítő nyilatkozattal 
kapcsolatos követelmény indokolatlan. A belépési gyűjtő árunyilatkozat vagy az azt 
helyettesítő árutovábbítási okmány már teljesíti a megőrzési nyilatkozatra vonatkozó 
követelményt. A vámfelügyelet keretében végzett megőrzéshez ésszerűen előírt kiegészítő 
adatokat bele lehet foglalni az árukat bemutató értesítésbe. Az átdolgozott Uniós Vámkódex 
előirányozza az átmeneti megőrzésre vonatkozó kiegészítő nyilatkozattal kapcsolatos 
követelményt. Ez jelentős hatást fog gyakorolni a kereskedelmi forgalomra, mivel a gazdasági 
szereplők nem csak általában az áruk szállítói és birtokosai, hanem minden esetben a vám elé 
állítástól számított néhány órán, és legfeljebb egy munkanapon belül – másik eljárásra 
bocsátás céljából – kiadásra irányuló vámáru-nyilatkozatot fognak benyújtani. A jelenlegi 
javaslatok arra kötelezik a gazdasági szereplőket, hogy kétszer nyújtsanak be lényegében 
azonos adatokat.

A benyújtásra és a felelős személyre vonatkozó szabályok 

Egy áru Unióba történő behozatalának előfeltétele az adott árura vonatkozó belépési gyűjtő 
árunyilatkozat benyújtása. Ennélfogva ez olyan lényeges szempont, amelyet nem egyszerűen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, hanem az alap-jogiaktusban kell szabályozni. A 
Vámigazgatások Világszervezetének SAFE szabványügyi keretrendszer é b e n  foglalt 
ajánlásban szereplő többszörös nyilvántartási rendszert bizonyítottan előnyben részesítik a 
kockázatértékelésre vonatkozó minőségi adatok gyűjtése céljából, és a világ számos részén 
sikeresen végrehajtották. Ez a rendszer azon az elven alapul, hogy az adatokat attól a 
személytől kell bekérni, aki rendelkezik azokkal és megfelelően jogosult azok benyújtására.

Érkezést megelőző értesítés

Az előadó módosítása lehetőséget kínál a nyilatkozat kiadását/ellenőrzését érintő vámhatósági 
határozatokról szóló, érkezést megelőző értesítésre, feltéve hogy azokat „a vámhatóság 
megelégedésére” „vámellenőrzésre elérhetővé teszik”. Megjegyzendő, hogy ez a Modernizált 
Vámkódex 112. cikke (1) bekezdésének célja volt, míg az átdolgozott Uniós Vámkódexre 
vonatkozó javaslat az elfogadást az áruk bemutatásától, vagyis attól teszi függővé, hogy az 
áruk megérkeznek és ellenőrzés céljára rendelkezésre állnak-e. Ez kizárja a kereskedelem 
egyszerű és előnyös előmozdításának lehetőségét.
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MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv. sz.: D(2012)36293

Malcolm Harbour úr, 
a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöke
ASP 13E130
Brüsszel

Tárgy: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
(COM(2012) 0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Tisztelt elnök úr!

A Jogi Bizottság, amelynek elnökségét nagy megtiszteltetésre betölthetem, a Parlament 
eljárási szabályzatának az átdolgozásról szóló 87. cikke értelmében megvizsgálta a fent 
említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól: 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 
keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 
tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 
módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról 
haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti 
szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A jogi szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló 
javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait 
tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a 
javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a 
korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes 
szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás 
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nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Végül, a Jogi Bizottság, miután 2012. július 10-i ülésén megvitatta a kérdést, 23 igen 
szavazattal, tartózkodás nélkül1 javasolja, hogy illetékes bizottságként az Ön Bizottsága az 
eljárási szabályzat 87. cikkével összhangban vizsgálja meg a fenti javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

                                               
1 Jelen lévő tagok: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn Regner (elnökhelyettes), Françoise Castex 
(elnökhelyettes), Sebastian Valentin Bodu (elnökhelyettes), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOKAT TÖMÖRÍTŐ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. augusztus 22.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat (átdolgozás)
COM(2012) 0064, 2012.2.20. – 2012/0027(COD)

Tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2012. március 29-én, 
április 3-án és május 24-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között –
a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

A Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i 
450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatnak a fent említett üléseken 1 történő vizsgálatát követően a 
tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg.

1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, 
hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről 
a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában a „lehetősége” szót a kettős áthúzással és szürke 
háttérrel jelölt „lényegi törlés” jelzéssel kellett volna azonosítani.

3) Az átdolgozott szöveg következő részeit már megjelölték kettős áthúzással, de ezeket a 
lényegi változások azonosítására általánosan használatos szürke kiemeléssel is jelölni kellett 
volna a következőket:
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport az angol változat alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.
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– a preambulumbekezdés első bevezető hivatkozásában a „26.” cikkszám;
– a 11. cikk (2) bekezdésének záró szavai: „az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva”;
– közvetlenül a 15. cikk szövege után a 450/2008/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése, b), c) 
és d) pontjának és 10. cikke (2) bekezdésének teljes meglévő szövege;
– a 23. cikk b) pontjában a „felülvizsgálatát” szó;
– a 128. cikkben a „96.” és a „98.” cikkszám;
– a 174. cikk (4) bekezdésében a „131.” cikkszám;
– a 222. cikk (3) bekezdésében az „azt az időtartamot, amelyen belül” szavak.

4) a 168. cikk (1) bekezdésének b) pontjában az (a) jelölést i. jelölésre, a i. jelölést ii. 
jelölésre, a ii. jelölést iii. jelölésre, a iii. jelölést pedig iv. jelölésre kell cserélni.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a javaslat a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást 
nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi 
módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította 
továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


