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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről 
szóló, az Európai Unió és Kanada közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2012)0144 – C7-0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2012)0144),

– tekintettel az Európai Unió és Kanada közötti, a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos 
kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló megállapodástervezetre (000/2012),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0000/2012),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve Kanada kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió és Kanada közötti vámügyi kapcsolatok a vámügyi együttműködésről és a 
vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1998. évi megállapodáson (a 
továbbiakban: Alapmegállapodás) alapulnak. 2005-ben Kanada érdeklődését fejezte ki az 
Európai Unió és Kanada közötti, a szállítási lánc végponttól végpontig terjedő biztonságát és 
a kockázatkezelést érintő együttműködés szorosabbá tétele iránt. 

A szállítási lánc biztonságához kapcsolódó kérdésekben való vámügyi együttműködésről 
szóló megállapodástervezet – amelyről a Bizottság 2011 májusa óta folytat tárgyalásokat – az 
1998-as Alapmegállapodásra épít, és azt bővíti ki, az abban foglalt lehetőségnek megfelelően. 

Az új megállapodás célja a nemzetközi kereskedelem logisztikai lánca biztonságának 
vámügyi tekintetben történő megerősítése – a szállítótartályok biztonságát is beleértve –, és 
egyúttal a jogszerű kereskedelem megkönnyítése.

A megállapodás jogalapot hoz létre az EU és Kanada közötti megerősített vámügyi 
együttműködésre olyan területeken, mint a kockázati standardok, a biztonsági ellenőrzések, a 
kockázatkezelési technikák minimális standardjai, az információ- és adatcsere, a 
szállítmányok ellenőrzése terén való stratégiai partnerség, valamint a Vámigazgatások 
Világszervezetéhez hasonló többoldalú fórumokon való együttműködés.

Emellett lehetőséget teremt a vámügyi biztonsághoz kapcsolódó kölcsönös elismerésre 
vonatkozó megállapodások számára is; ideértve az egymásnak megfelelő 
kereskedelemkönnyítő intézkedéseket tartalmazó egyes kereskedelmi partnerségi programok 
– pl. az EU engedélyezett gazdálkodó és Kanada „Partners in Protection” (partnerek a 
védelemben) programjának – kölcsönös elismerését is. Az engedélyezett gazdálkodó program 
2008 óta a szállítási lánc biztonságára vonatkozó uniós politika alapvető eleme, amely 
lehetővé teszi a vámigazgatások számára, hogy szűkös erőforrásaikat a magas kockázatú 
szállítmányokra összpontosíthassák. Eddig több mint 10 000 európai vállalatot regisztráltak 
biztonságos kereskedőként.

Az EU már folytatott tárgyalásokat és megállapodást is kötött Japánnal és az Egyesült 
Államokkal az engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismerésére vonatkozóan. Az EU és 
Kanada közötti, a szállítási lánc biztonságára vonatkozó megállapodás lehetőséget teremt a 
Kanadával való ilyen jellegű megállapodásra vonatkozó tárgyalások folytatására is. 

A megállapodást az EU-Kanada Vám-együttműködési vegyes bizottság fogja kezelni, amely 
végrehajtási határozatokat fogadhat el, többek között a kölcsönös elismerés tekintetében. Az 
EU és Kanada közötti vámügyi együttműködés továbbra is 1998-as Alapmegállapodás 
keretében zajlik. Az új megállapodás a Vámigazgatások Világszervezete által létrehozott, a 
globális kereskedelem biztonságát és megkönnyítését szolgáló, szabványokból álló 
keretrendszer (SAFE) alapelemeire is épít. 

A megállapodásnak nincsenek az uniós költségvetést érintő költségvetési vonzatai.

A megállapodás megkötéséhez az Európai Parlament egyetértése szükséges.
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Az előadó észrevételei

Az EU és Kanada közötti megállapodás a szállítási lánc biztonsága és a kockázatkezelés terén 
az utóbbi évtizedben tapasztalható átfogóbb folyamat és fokozott aktivitás részét képezi. A 
szeptember 11-i események e téren a politikák fejlesztésére irányuló számos kezdeményezés 
kiváltó okai voltak. 

Bár az EU elismeri a globális biztonsági kihívásokat és a szállítási láncok biztonságának 
hatékony intézkedések foganatosítása révén való elérésének jelentőségét, e téren a nemzetközi 
együttműködést a globális biztonsági standardok előmozdítására alapozza – különösen a 
Vámigazgatások Világszervezete által létrehozott, a globális kereskedelem biztonságát és 
megkönnyítését szolgáló, szabványokból álló keretrendszerre –, valamint az információk és 
adatok cseréjére és a megbízható kereskedők kölcsönös elismerésére. A globalizált világban 
egy ország sem biztosíthatja egyedül a szállítási lánc biztonságát; a nemzetközi 
együttműködés és standardok alapvető jelentőséggel bírnak. 

A szállítási lánc globális biztonságának javítására vonatkozó európai uniós elképzelések és 
politikák mélyreható és többsíkú kockázatelemzésen és -kezelésen alapulnak a potenciálisan 
veszélyes szállítmányok azonosítása és vizsgálata érdekében. Az előadó üdvözli a szállítási 
lánc globális biztonságára vonatkozó kockázatalapú megközelítést, amely lehetővé teszi a 
jogszerű nemzetközi kereskedelem zökkenőmentességét, és nem hárít szükségtelen gazdasági 
terhet a hatóságokra és a kereskedőkre. Ezért arra biztatja az EU-t, hogy kezdeményezze 
Kanadával is a kölcsönös elismerésre vonatkozó megállapodást. 

Az új vámügyi együttműködési megállapodás Kanadával a két fejlett partner közötti vámügyi 
együttműködésre épít és azt bővíti ki. Ezenkívül kiegészítőként szolgál a tárgyalás alatt álló 
átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodáshoz.

E megfontolások figyelembevételével az előadó meggyőződése, hogy az Európai 
Parlamentnek egyet kellene értenie a megállapodással.


