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Vámügyi cselekvési program ***I 

Az Európai Parlament 2013. november 21-i jogalkotási állásfoglalása a 2014–2020 közötti 

időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, 

valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 

2011/0341A(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0706) és módosított javaslatára (COM(2012)0464), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 33. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7–0241/2012), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. július 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 

Bizottság véleményére (A7-0026/2013), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



P7_TC1-COD(2011)0341A 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 21-én került 

elfogadásra a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési 

program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 1294/2013/EU rendelet.) 



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA 

Az Unió külső határainál folytatott vámellenőrzések során alapvető fontosságú a hatékony, 

eredményes, korszerű és harmonizált megközelítések alkalmazása, az alábbi célok érdekében: 

 az Unió és tagállamai pénzügyi érdekeinek védelme, 

 az illegális kereskedelem elleni küzdelem, teret engedve ugyanakkor a jogszerű üzleti 

tevékenységek megkönnyítésének, 

 az Unió és lakossága védelmének és biztonságának garantálása, valamint a környezet 

védelme, 

 a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme, valamint 

 a közös kereskedelempolitikának való megfelelés biztosítása. 

Ahhoz, hogy az ellenőrzéseket ezekkel a célokkal összhangban végezhesse, a vámhatóságnak 

rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel, például felderítő berendezésekkel és technológiával. 

Ezeknek az eszközöknek a szükségességét jól érzékelteti többek között az Europol szervezett 

bűnözésre vonatkozó, 2011. évi fenyegetésértékelésében közölt adat, amely szerint a 

cigarettacsempészet által a tagállamok és az Unió költségvetésében okozott hiány mintegy 

tízmilliárd euróra rúg évente. 

A többéves pénzügyi keretben az ilyen eszközök beszerzésének a társfinanszírozása céljára 

rendelkezésre álló eszközök kihasználtsága jelenleg nem teljes. A finanszírozási források 

hatékony elosztásának megvalósítása érdekében az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, 

hogy legkésőbb 2018 közepére készítsen jelentést azoknak a pénzügyi forrásoknak a 

biztosításáról, amelyek az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett területen 

végrehajtott vámellenőrzések céljára szolgáló megfelelő eszközök beszerzéséhez szükségesek, 

figyelembe véve e források egyetlen alapból való biztosításának a lehetőségét is. 

 


