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JAVASLATOK

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

1. elismeri, hogy a nemzetközi kereskedelem szempontjából a vám központi jelentőséggel 
bír; nagyra értékeli e tekintetben a WTO vámérték-megállapítási egyezményének 
szabályozó szerepét, amely arra irányul, hogy az áruk vámérték-megállapítási rendszere 
igazságos, egységes és semleges legyen, vagyis kizárja a nyílt és méltányos kereskedelmet 
akadályozó önkényes vagy fiktív vámértékek alkalmazását; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
jól működő vám elengedhetetlen az Európai Unió kereskedelmi versenyképessége 
szempontjából, és egyszersmind egyedi szerepet tölt be az áruk, illetve a hamisított 
termékek illegális behozatala, kivitele és tranzitja elleni küzdelemben, a szellemitulajdon-
jogok védelmében és a termékbiztonság garantálásában;

2. kéri a Bizottságot, hogy tartsa meg a Közösségi Vámkódex 24. cikkét azért, hogy az áruk 
származását továbbra is azon hely szerint lehessen meghatározni, ahol az áru „utolsó 
lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson ment keresztül”; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai által a nem 
preferenciális származás tekintetében kiadott kiviteli engedélyeket a jövőben is az EU-nak 
kell elismernie; nyomatékosítja, hogy a helyzet megváltoztatása adminisztratív teherrel 
sújtaná a vállalkozásokat és aláásná a WTO szintjén zajló harmonizációs erőfeszítéseket;

3. fontosnak véli a korszerűsítési intézkedéseket és ezek mihamarabbi bevezetését, így a 
vámügyi jogszabályok egyszerűsítését és a vámok együttműködtethető számítógépes 
feldolgozását, amelyek hozzájárulnak a kereskedelmi gyakorlatok megkönnyítéséhez, 
valamint a megelőzési és bűnvádi fellépések területén az adórendőrségek 
koordinációjának megerősítését európai szinten; emlékeztet, hogy az 1 000 euró alatti 
értékű áruk esetén tehető szóbeli vámáru-nyilatkozat, amely jelenleg érvényben van, sok 
kkv kereskedelmi tevékenységét jelentősen egyszerűsíti, ezért azt fenn kell tartani; reméli, 
hogy a Vámkódex korszerűsítésével kapcsolatos, jelenleg folyamatban levő munkában 
hangsúlyozzák a vámáru-nyilatkozatok eltörlésének a kereskedelem megkönnyítésében 
játszott központi szerepét;

4. üdvözli a 2009-ben bevezetett egyszerűsített vámellenőrzési rendszert, és elismeri 
fontosságát a nemzetközi kereskedelem megkönnyítésében; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a Számvevőszék kimutatása szerint a tagállamok ezeket az egyszerűsített eljárásokat 
nem kellőképpen felügyelik és ellenőrzik; ezért hangsúlyozza ezen ellenőrző rendszer 
megfelelő végrehajtásának jelentőségét, és ösztönzi a Bizottságot, hogy gondosan kísérje 
figyelemmel ezt a folyamatot annak érdekében, hogy az uniós költségvetés veszteségeit és 
a kereskedelempolitikai rendelkezések megszegését el lehessen kerülni;

5. megállapítja, hogy a 27 tagállamból álló Unió működőképességéhez meg kell határozni az 
áruk kötelező fizikai ellenőrzésének közös rendszerét, amelyet az Unió egységes piacának 
különböző (kikötői, repülőtéri, közúti) belépési pontjainak összességére alkalmazni kell; 
kéri, hogy fokozzák az együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét a behozatali héa 
beszedése, a vámhivatalok nyitvatartási ideje, valamint az uniós vámkódex nem teljesítése 
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következtében beszedett díjak és szankciók tekintetében, mivel e meglévő eltérések a 
kereskedelmi forgalom torzítását vonják maguk után;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió külső határait egységesen kell kezelni; ismételten 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze egyrészt a 
vámellenőrzési rendszereket, másrészt a szankciókat; kéri, hogy hozzák létre a 
tagállamok és a Bizottság közös operatív platformjait, valamint hangsúlyozza, hogy 
megfelelő képzést kell biztosítani a vámtisztviselőknek és a gazdasági szereplőknek annak 
érdekében, hogy garantálni lehessen az uniós szabályok egységes alkalmazását és a 
fogyasztók nagyobb fokú védelmét; 

7. emlékeztet annak fontosságára, hogy az engedélyezett gazdálkodók számára az 
ellenőrzések egységessége és a kölcsönös elismerés tekintetében a közösségi vámterület 
minden pontján egyenlő elbánást kell biztosítani;

8. kéri a Bizottságot, hogy az új Vámkódexbe vezessen be olyan szigorúbb követelményeket 
az uniós vámképviselet szolgáltatásnyújtása tekintetében, amelyek elősegítik, hogy e 
közvetítők szakmai hozzáértése és felelősségvállalása magasabb szintű legyen, és amelyek 
egyértelmű szabályokat határoznak meg a vámügynökök és a szállítmányozó 
vállalkozások közötti kapcsolatok tekintetében oly módon, hogy a vámügynökök 
multiplikátorokká váljanak azon kkv-k importőrei számára, amelyek nem képesek az 
európai engedélyezett gazdálkodói programhoz hasonló vámmegfelelési programokat 
végrehajtani;

9. üdvözli az engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismerésével kapcsolatos, az Európai 
Unió és Japán között létrejött együttműködési megállapodás életbelépését; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy a Parlament szerepének teljes körű tiszteletben tartása mellett más 
fontos partnerekkel, különösen az Egyesült Államokkal, Kanadával, Kínával és 
Oroszországgal is folytasson tárgyalásokat ilyen megállapodásokról, és foglalja bele ezt a 
szempontot a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokba; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az Oroszországgal és a keleti és földközi-tengeri 
partnerség országaival való vámügyi együttműködést a nemzetközi kereskedelem 
megkönnyítése és a vámcsalás és a hamisítás elleni küzdelem érdekében;

10. ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a többoldalú együttműködésre és koordinációra 
vonatkozó terveket a Vámigazgatások Világszervezetén belül, meghatározva olyan közös 
standardokat és szabályokat, amelyek javítják a vámügyi és határátlépési eljárások 
biztonságát és hatékonyságát, valamint a szabványok és a bevált gyakorlatok cseréje révén 
csökkentik a költségeket;

11. reméli, hogy a dohai forduló részeként a kereskedelem megkönnyítését célzó 
megállapodás a Kereskedelmi Világszervezet tagállamainak javára válik azáltal, hogy 
megerősíti a jogbiztonságot és csökkenti a kereskedelmi kiadásokat; ösztönzi ezért a 
Bizottságot, hogy a maga részéről tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
megállapodás a jövő decemberi miniszteri konferencián megköthető legyen;

12. hangsúlyozza, hogy garantálni kell, hogy a harmadik országok által végzett törvényes 
vámellenőrzéseket bizonyos körülmények között ne használják fel visszaélésekre új, 
ténylegesen nem vámjellegű akadályokat teremtve az EU-ból származó áruk 
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vonatkozásában;
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