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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó: 

Úgy véli, hogy az EU integrációs folyamatának előmozdítása, a vámhatóságok és a külföldi 
importálók közötti verseny, a hamisított áruk jogellenes behozatala elleni fellépés és az 
európai fogyasztók védelme érdekében alapvetően fontos a Közösségi Vámkódex 
átdolgozása, melynek révén a vámeljárásokat az áruk szabad mozgásának szavatolásként az 
összes tagállamra vonatkozóan harmonizálni, egyszerűsíteni és egységesíteni lehetne.

Hangsúlyozni kíván néhány, a vámrendszer korszerűsítéséről szóló, 2011 októberében 
elfogadott véleményében is említett aggályt, amelyek a Közösségi Vámkódex átdolgozására 
irányuló bizottsági javaslatban nem kerülnek orvoslásra.

Úgy véli, hogy a bizottsági javaslat nem a helyes irányba mutat: nem garantálja a 
vámszabályok racionalizálását és harmonizálását, sőt, mintha inkább meg kívánna szüntetni 
bizonyos, az MCD-ben lefektetett egyszerűsítéseket, és egy sor olyan, az elvektől és a –
például az adatcsere rendszerét illető – gyakorlatoktól való eltérési lehetőségre tesz javaslatot, 
amely ellentmond az egységes vámrendszer elképzelésének.

Az előadó sajnálatosnak tartja az új Közösségi Vámkódex alkalmazásának 2020. december 
31-re történő elhalasztására irányuló döntést, mivel ezáltal az új váminformatikai rendszerek 
tagállamok általi üzembe helyezésének időpontja tovább csúszik.

Az egységes uniós vámrendszer létrehozásának alkalmából kísérleti jelleggel gyorsreagálású 
európai munkacsoport létrehozását javasolja, amely segítené a vámhatóságok külső határokon 
folyó munkáját, továbbá egy olyan nyilvános adatbank létrehozását is javasolja, amely a 
vámkezelés során megállított veszélyes áruk listáját tartalmazza. Kéri ezért a Tanácsot, hogy 
támogassa olyan új rendszerek létrehozását, amelyek képesek az áruk származási helyét 
megállapítani és visszakereshetőségüket garantálni.

Kéri a Bizottságot, hogy tartsa meg a Közösségi Vámkódex 53. 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”. Kéri 
ugyanakkor a harmadik országok illetékes hatóságai által a nem preferenciális származás 
tekintetében kiadott kiviteli engedélyek elismerését, és hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet 
megváltoztatása elkerülhető adminisztratív teherrel sújtaná a vállalkozásokat és aláásná a 
WTO szintjén zajló harmonizációs erőfeszítéseket.

Fontosnak véli a korszerűsítési intézkedések mihamarabbi bevezetését, így a vámügyi 
jogszabályok egyszerűsítését és a vámok együttműködtethető számítógépes feldolgozását, 
valamint a megelőzési és bűnvádi fellépések területén az adórendőrségek koordinációjának 
megerősítését európai szinten. Annak fontosságára is rámutat, hogy a Közösségi Vámkódexre 
vonatkozó rendelet hangsúlyozza a vámáru-nyilatkozatokat eltörlésének a kereskedelem 
előmozdítása miatti jelentőségét.
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Megállapítja, hogy a 27+1 tagállamból álló Unió működőképességéhez meg kell határozni az 
áruk kötelező fizikai ellenőrzésének közös rendszerét, amelyet az Unió különböző (kikötői, 
repülőtéri, közúti) belépési pontjainak összességére alkalmazni kell. 

Felszólít a behozatali héa beszedésének, a vámhivatalok nyitvatartási idejének, valamint a 
közösségi vámkódex nem teljesítése következtében beszedett díjak és szankciók kivetésének 
teljes harmonizációjára, tekintettel a tagállamok közötti eltérésekre és a kereskedelmi 
forgalom torzulásaira.

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. A tagállamok és a Bizottság által 
közösen használt platformok felállítására szólít fel, és rámutat, hogy az uniós szabályok 
egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a vámtisztviselőket és a gazdasági szereplőket 
megfelelően ki kell képezni.

Elvárja, hogy valamennyi tagállam garantálja, hogy a valamely tagállam által biztosított 
engedélyezett gazdálkodói státuszt a többi tagállam is teljes körűen elismerje és 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.

Aggodalmának ad hangot az engedélyezett gazdálkodói státusz megadásával kapcsolatos 
folyamatok felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő szabályozása kapcsán. Kéri a 
Bizottságot, hogy az új Vámkódexbe vezessen be olyan szigorúbb követelményeket az uniós 
vámképviselet szolgáltatásnyújtása tekintetében, amelyek elősegítik, hogy a 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.

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 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. 

Ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a többoldalú együttműködésre és koordinációra 
vonatkozó, közös vámkezelési standardokat és szabályokat meghatározó terveket a 
Vámigazgatások Világszervezetén belül.

Úgy véli, 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.
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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 vonatkozásában.

MÓDOSÍTÁS

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a következők 
tekintetében: e rendelet hatálybalépését 
követő hat hónapon belül az elektronikus 
rendszerek kifejlesztésére és alkalmazására 
vonatkozó munkaprogram elfogadása;
olyan határozatok, amelyek egy vagy több 
tagállam számára lehetővé teszik az 
elektronikus adatfeldolgozási eljárásokon 
kívüli más adatcsere- és adattárolási 
módszerek alkalmazását; olyan 
határozatok, amelyek engedélyezik a 
tagállamok számára a vámjogszabályok 
alkalmazásának elektronikus 
adatfeldolgozási eljárások használatával 
történő egyszerűsítésének tesztelését; a 
tagállamokat határozat meghozatalára, 
felfüggesztésére, megsemmisítésére, 
módosítására vagy visszavonására 
felszólító határozatok; közös kockázati 
kritériumok és standardok, ellenőrzési 
intézkedések és kiemelt ellenőrzési 
területek; a vámkontingensek és 
vámplafonok egységes kezelése, valamint a 
szabad forgalomba bocsátás vagy 
árukivitel felügyeletének kezelése; áruk 
tarifális besorolásának meghatározása; az 
Unió által egyoldalúan alkalmazott 

(4) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a következők 
tekintetében: e rendelet hatálybalépését 
követő hat hónapon belül az elektronikus 
rendszerek kifejlesztésére és alkalmazására 
vonatkozó munkaprogram elfogadása;
olyan határozatok, amelyek egy vagy több 
tagállam számára lehetővé teszik az 
elektronikus adatfeldolgozási eljárásokon 
kívüli más adatcsere- és adattárolási 
módszerek alkalmazását; olyan 
határozatok, amelyek engedélyezik a 
tagállamok számára a vámjogszabályok 
alkalmazásának elektronikus 
adatfeldolgozási eljárások használatával 
történő egyszerűsítésének tesztelését; a 
tagállamokat határozat meghozatalára, 
felfüggesztésére, megsemmisítésére, 
módosítására vagy visszavonására 
felszólító határozatok; közös kockázati 
kritériumok és standardok, ellenőrzési 
intézkedések és kiemelt ellenőrzési 
területek; a vámkontingensek és 
vámplafonok egységes kezelése, valamint a 
szabad forgalomba bocsátás vagy 
árukivitel felügyeletének kezelése; áruk 
tarifális besorolásának meghatározása és 
egységes vámbeszedési rendszer 
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preferenciális intézkedések előnyeiből 
részesülő áruk preferenciális származására 
vonatkozó szabályoktól való átmeneti 
eltérés; áruk származásának 
meghatározása; összkezesség 
alkalmazásához kapcsolódó ideiglenes 
tilalmak; kölcsönös segítségnyújtás a 
vámhatóságok között vámtartozás 
keletkezésekor; a behozatali vagy kiviteli 
vám összegének visszafizetésére vagy 
elengedésére vonatkozó határozatok; a 
vámhivatalok hivatalos nyitvatartási ideje;
a legmagasabb behozatalivám- vagy 
kivitelivám-tétel alá tartozó áruk 
vámtarifaalszámának meghatározása, ha 
egy szállítmány eltérő vámtarifaalszámok 
alá tartozó árukból áll; Az említett 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

létrehozása minden tagállamban; az Unió 
által egyoldalúan alkalmazott preferenciális 
intézkedések előnyeiből részesülő áruk 
preferenciális származására vonatkozó 
szabályoktól való átmeneti eltérés; a 
harmadik országokból származó áruk 
származásának meghatározása és az áruk 
nyomon követhetősége; összkezesség 
alkalmazásához kapcsolódó ideiglenes 
tilalmak; kölcsönös segítségnyújtás a 
vámhatóságok között vámtartozás 
keletkezésekor; a behozatali vagy kiviteli 
vám összegének visszafizetésére vagy 
elengedésére vonatkozó határozatok; a 
vámhivatalok hivatalos nyitvatartási ideje;
a legmagasabb behozatalivám- vagy 
kivitelivám-tétel alá tartozó áruk 
vámtarifaalszámának meghatározása, ha 
egy szállítmány eltérő vámtarifaalszámok 
alá tartozó árukból áll; Az említett 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Indokolás

A fogyasztóvédelem és az Európai Unió termelése szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
Bizottság lehetőséget kapjon olyan – a hamisítás megelőzését és az az elleni küzdelmet célzó –
intézkedések elfogadására, amelyek lehetővé teszik a harmadik országokból az európai 
vámterületre érkező áruk nyomon követését és származásának megállapítását. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Unió vámjogszabályainak 
további modernizálása során az 
adminisztráció eredményes 
egyszerűsítésének biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni a gazdasági 
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szereplők szempontjait.

Indokolás

A gazdasági szereplőkkel folytatott konzultáció az Uniós Vámkódex bármely későbbi reformja 
során az egyik alapvető eleme annak, hogy a reformok a vámügyi eljárások eredményes 
egyszerűsítéséhez vezethessenek. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az üzleti tevékenység megkönnyítése 
érdekében minden személynek továbbra is 
rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy 
képviselőt nevezzen ki a vámhatóságokkal 
fennálló ügyei intézésére. E képviseleti 
jogot azonban a továbbiakban tagállami 
jogszabályban nem lehet korlátozni.
Ezenfelül annak a vámjogi képviselőnek, 
aki megfelel az engedélyezett gazdálkodó 
státusának megadására vonatkozó 
kritériumoknak, joga van a letelepedés 
helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban szolgáltatást nyújtani.

(18) A kereskedelmi ügyletekkel 
kapcsolatos vámkezelés megkönnyítése 
érdekében minden személynek továbbra is 
rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy 
képviselőt nevezzen ki a vámhatóságokkal 
fennálló ügyei intézésére. E képviseleti 
jogot azonban a továbbiakban tagállami 
jogszabályban nem lehet korlátozni. Ezért 
az egységes piacon működő vámjogi 
képviselőkre vonatkozóan harmonizált 
uniós szabályokat kell meghatározni. 
Ezenfelül annak a vámjogi képviselőnek, 
aki megfelel az engedélyezett gazdálkodó 
státusának megadására vonatkozó 
kritériumoknak, illetve megfelel az uniós 
szinten harmonizált kritériumoknak, és 
ezért képes az egységes vámbeszedési 
rendszert alkalmazni, joga van a 
letelepedés helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban szolgáltatást nyújtani.

Indokolás

Ha az engedélyezett gazdálkodóknak és a vámjogi képviselőknek joguk van minden 
tagállamban szolgáltatást nyújtani, akkor biztosítani kell számukra egy, az Unió vámügyi 
szolgáltatásainak egyszerűsítését és gyorsítását szolgáló, a különböző vámhatóságokban 
egységesen működő vámbeszedési rendszert.

Az EU27 területén működő vámjogi képviselőkre vonatkozó szabályok egységességének 
biztosítása és az egységes piac hosszú távon esetlegesen előforduló torzulásának elkerülése 
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érdekében ezeket a szabályokat európai uniós szinten kell meghatározni. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A feltételeknek eleget tevő és 
megbízható gazdasági szereplők számára 
biztosítani kell, hogy részesülhessenek a 
nemzetközi megállapodások előnyeiből, 
amelyek biztosítják számukra az 
„engedélyezett gazdálkodó” státusz 
kölcsönös elismerését. 

Indokolás

Az „engedélyezett gazdálkodó” státusz kölcsönös elismerésére vonatkozó együttműködési 
megállapodások elfogadásának az egyik legfőbb prioritásnak kell lennie a jelenleg folyó 
kereskedelmi tárgyalások során, különösen az EU és harmadik országok között kötendő 
mélyreható és átfogó kereskedelmi megállapodások esetében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A vámalakiságok és ellenőrzések által 
érintett személyekkel szembeni 
következetes és egyenlő bánásmód 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
Bizottság felhatalmazást kapjon a 
Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a vámjogi képviselethez és a 
vámhatóságok által hozott – többek között 
az engedélyezett gazdálkodókra és a 
kötelező érvényű felvilágosításra 
vonatkozó – határozatokhoz, valamint a 
kézi- és feladott poggyászt érintő 
ellenőrzésekhez és alakiságokhoz 
kapcsolódó feltételek meghatározása 

(25) A vámalakiságok és ellenőrzések által 
érintett személyekkel szembeni 
következetes és egyenlő bánásmód 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
Bizottság felhatalmazást kapjon a 
Szerződés 290. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a vámjogi képviselethez és a 
vámhatóságok által hozott – többek között 
az engedélyezett gazdálkodókra és a 
kötelező érvényű felvilágosításra 
vonatkozó – határozatokhoz, valamint a 
kézi- és feladott poggyászt érintő 
ellenőrzésekhez és alakiságokhoz
kapcsolódó feltételek meghatározása 
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tekintetében. tekintetében.

Indokolás

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság kellően indokolt kivételes 
esetekben határozatokat fogadhat el, 
lehetővé téve egy vagy több tagállamnak, 
hogy az (1) bekezdéstől ideiglenesen 
eltérve az elektronikus adatfeldolgozási 
eljárásokon kívüli más adatcsere- és 
adattárolási módszereket alkalmazzon.

Indokolás

Az Uniós Vámkódex alapjait képező szabályok egységességét kell általános szabálynak 
tekinteni. Az egységes piac tartós torzulásainak elkerülése érdekében az ettől való bármely 
eltérés csak kivételes, kellően indokolt esetben és csak ideiglenes jelleggel fordulhat elő.

Módosítás 7

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 

törölve
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elektronikus adatfeldolgozási eljárásokon 
kívüli más adatcsere- és adattárolási 
módszereket alkalmazzon.

Indokolás

A vállalkozások és a harmonizációs folyamatok előmozdítása érdekében alapvetően fontos, 
hogy a Közösségi Vámkódexet mind a 27 tagállamban egyformán, eltérések nélkül 
alkalmazzák és hajtsák végre.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok az uniós joggal 
összhangban megállapíthatják azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a vámjogi 
képviselő szolgáltatást nyújthat abban a 
tagállamban, amelyben letelepedett. Az
érintett tagállamok által kevésbé szigorú 
kritériumok alkalmazásának sérelme 
nélkül azonban az a vámjogi képviselő,
aki megfelel a 22. cikk a)–d) pontjában 
foglalt kritériumoknak, jogosult a 
letelepedés szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban ilyen szolgáltatásokat 
nyújtani.

(3) A tagállamok az uniós joggal 
összhangban megállapíthatják azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a vámjogi 
képviselő szolgáltatást nyújthat abban a 
tagállamban, amelyben letelepedett. A 
vámjogi képviselőnek az Európai Unió 
területén letelepedettnek kell lennie. A
letelepedés helyétől eltérő tagállamban 
csak akkor lehet vámszolgáltatást 
nyújtani, ha a vámjogi képviselő
rendelkezik az illetékes nemzeti 
vámhatóság által az Európai Unió egész 
területén egységesen alkalmazott feltételek 
alapján kiadott, és az összes tagállamban 
érvényes engedéllyel. 

Indokolás

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
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(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
20 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 vonatkozásában:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a
244. cikk (4) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiak vonatkozásában:

(a) azok az esetek, amikor a 18. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
kötelezettségtől eltekintenek;

a) azok az esetek, amikor a 18. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
kötelezettségtől eltekintenek;

(b) a 18. cikk (3) bekezdésében említett
jogosultság átruházására és bizonyítására 
vonatkozó szabályok;

b) a 18. cikk (3) bekezdésében említett
kritériumok;

(c) azok az esetek, amikor a 19. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
bizonyítékot a vámhatóságok nem 
követelik meg.

c) azok az esetek, amikor a 19. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
bizonyítékot a vámhatóságok nem 
követelik meg.

Indokolás

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhatalmazás törölve
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 243. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:
(a) a 24. cikkben említett határozat 
meghozatalának eljárási szabályai;
(b) azok az esetek, amelyekben a 
kérelmező lehetőséget kap arra, hogy 
kifejezze álláspontját a 24. cikk (4) 
bekezdésének első albekezdésével 
összhangban;
(c) a határozatok 24. cikk (8) bekezdése 
szerinti figyelemmel kísérésének, 
újraértékelésének és felfüggesztésének 
szabályai.

Indokolás

Ezek az Uniós Vámkódex alapvető szempontjai, amelyeket az alap-jogiaktusban kell 
meghatározni, és nem képezhetik felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tárgyát.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A származást igazoló okmány az
Unióban  akkor adható ki, ha a 
kereskedelem szükségletei azt 
megkövetelik.

(3) A származást igazoló okmány az
Unióban azzal a feltétellel adható ki, hogy 
a származást dokumentumokkal 
bizonyítják.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
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59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság intézkedéseket fogadhat el az 
áruk származásának meghatározására 
vonatkozóan.

A Bizottság intézkedéseket fogadhat el az 
áruk származásának meghatározására és a 
nyomon követhetőségükre vonatkozóan.

Indokolás

A fogyasztóvédelem és az Európai Unió termelése szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
Bizottság lehetőséget kapjon olyan – a hamisítás megelőzését és az az elleni küzdelmet célzó –
intézkedések elfogadására, amelyek lehetővé teszik a harmadik országokból az európai 
vámterületre érkező áruk nyomon követését és származásának megállapítását. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a biztosítékot még nem 
szabadították fel, az a biztosított összeg 
erejéig felhasználható az érintett áruk 
utólagos ellenőrzése után fizetendő 
behozatali vagy kiviteli vámok és egyéb 
terhek összegének a beszedésére is.

Amennyiben egyetlen biztosítékot sem 
szabadítottak még fel, az a biztosított 
összeg erejéig felhasználható az érintett 
áruk utólagos ellenőrzése után fizetendő 
behozatali vagy kiviteli vámok és egyéb 
terhek összegének a beszedésére is.

Indokolás

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness. 
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
181 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vámügyi egyszerűsítés szempontjából 
engedélyezett gazdálkodók esetében a b)
pontban meghatározott feltétel 
teljesítettnek tekintendő, amennyiben az 
engedélyezéskor már figyelembevételre 
került a vonatkozó különleges eljárás alá 
tartozó tevékenység.

Az adott eljárásra vonatkozó további 
egyedi kritériumok sérelme nélkül a 
vámügyi egyszerűsítés szempontjából 
engedélyezett gazdálkodók esetében az e 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
feltétel teljesítettnek tekintendő.

Indokolás

Az engedélyezett gazdálkodókat meghatározásukból adódóan úgy kell tekinteni, hogy 
megfelelnek az előírt feltételeknek. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
196 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kérelem alapján a vámhatóságok 
engedélyezhetik a személyek számára, 
hogy egyszerűsítésekkel éljenek az áruk 
uniós árutovábbítási eljárás alá vonása és 
az eljárás célja tekintetében.

(4) Kérelem alapján a vámhatóságok 
engedélyezhetik a személyek számára, 
hogy egyszerűsítésekkel éljenek az áruk 
uniós árutovábbítási eljárás alá vonása és 
az eljárás célja tekintetében, ideértve az 
adatcsere-rendszerek által továbbított 
árujegyzéknek a tagállamok között 
jelentős számú járatot üzemeltető 
valamely légitársaság vagy hajózási 
társaság által kiadott árutovábbítási 
nyilatkozatként való használatát.

Indokolás

Az elektronikus árujegyzékek használata teljes mértékben megfelel mind az elektronikus 
nyilatkozatra, mind az áruk vám elé állítására vonatkozó követelményeknek, és teljes 
mértékben összhangban van a nyilvántartásba vétel révén történő nyilatkozat fogalmával, 
amely a Modernizált Vámkódex egyik alappillére. E folyamatoknak az új számítógépesített 
tranzit-rendszerbe (NCTS) történő erőltetése – akár csökkentett adatállományokkal, akár nem 
– semmilyen hasznot nem hozna sem a kereskedelem, sem a vámhatóságok számára, csupán 
növelné az Európai Unión belüli üzleti tevékenységek költségeit.
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Módosítás 16

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.

Módosítás 17

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.

Indokolás

Az Unió szerte egységes kiviteli szabályok fenntartása alapvetően fontos mind az expressz-
ipar, mind az uniós vállalkozások szempontjából. A kiviteli eljárásra vagy egyszerűsítésre 
vonatkozó szabályokat nem lehet úgy tekinteni, hogy azokat tartalmazza a bizottsági javaslat 
232. és 234. cikke szerinti felhatalmazás.
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