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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 25.)

az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok és
kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról

(2007/668/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése második
albekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1) A Tanács 2001. március 19-i határozatával adott felha-
talmazást a Bizottságnak, hogy az Európai Közösség
nevében a Vámigazgatások Világszervezetéhez történő
csatlakozásról tárgyalásokat folytasson (1).

(2) A Vámigazgatások Világszervezetének Tanácsa várhatóan
2007 júniusában, a 109/110. ülésén módosítja a Vám-
együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezményt,
hogy a Vámigazgatások Világszervezetének vám- és
gazdasági uniók – mint például az Európai Közösség –

is tagjai lehessenek.

(3) Az Európai Közösség tagállamainak támogatniuk kellene
a fenti módosítás tervezetét, amely a Vámigazgatások
Világszervezetének Tanácsa általi elfogadást követően
lehetővé tenné a Közösség csatlakozását a módosított
egyezményhez.

(4) Az Európai Közösség és a Vámigazgatások Világszerve-
zete tájékozódó megbeszéléseket követően megvizsgálta,
hogy az Európai Közösségnek hogyan lenne lehetősége a

Vámigazgatások Világszervezetében való tagságával járó
jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, a
Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyez-
mény módosításának a Vámigazgatások Világszerveze-
tének valamennyi tagja által történő megerősítése függvé-
nyében.

(5) Az Európai Közösségnek, jogállását tekintve, a hatáskö-
rébe tartozó kérdésekben el kell tudnia járni a Vám-
együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény
keretében őt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek
tekintetében.

(6) Az Európai Közösség tagállamai megtartják tagságukat a
Vámigazgatások Világszervezetében.

(7) Mind az Európai Közösség, mind pedig annak tagállamai
is rendelkeznek hatáskörrel a Vám-együttműködési
Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá
tartozó területeken.

(8) Az Európai Közösség hatáskörébe tartozó kérdésekben ki
kell alakítani az Európai Közösség álláspontját. A csak
részben közösségi hatáskörbe tartozó kérdésekben az
Európai Közösség tagállamainak mindent meg kell
tenniük, hogy közös álláspontot alakítsanak ki, amellyel
biztosítják az Európai Közösség és tagállamai egységes
külső képviseletét.

(9) A fentiekre tekintettel a Tanács rendelkezik az Európai
Közösségnek a Vámigazgatások Világszervezetében való
tagságából eredő jogok ideiglenes gyakorlásáról és a köte-
lezettségek, beleértve az éves hozzájárulás megfizetését is,
teljesítéséről,
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(1) A Vámigazgatások Világszervezetét a Vám-együttműködési Tanács
létrehozásáról szóló egyezmény hozta létre (1950. december 15-én
írták alá). Az egyezmény 1952-ben lépett hatályba. Feladatkörének
egyértelműbbé tétele érdekében 1994-ben a Vám-együttműködési
Tanács a „Vámigazgatások Világszervezete” munkanevet vette fel.
Jelenleg a Vámigazgatások Világszervezetének 171 tagja van.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1) Az Európai Közösség tagállamai elfogadják a Vámigazga-
tások Világszervezete Tanácsának azon határozatát, amely lehe-
tővé teszi az Európai Közösség számára, hogy ideiglenes intéz-
kedés révén gyakorolhassa a Vámigazgatások Világszervezetének
tagjait megillető jogokat, a határozatban foglalt feltételek telje-
sülésétől függően.

(2) Az Európai Közösség elfogadja a Vámigazgatások Világ-
szervezet tagjaiéval megegyező jogokat és kötelezettségeket a
Vámigazgatások Világszervezete Tanácsának határozatában
meghatározottak szerint, a Vám-együttműködési Tanács létreho-
zásáról szóló egyezmény módosítása hatálybalépésének függvé-
nyében.

(3) Az Európai Bizottság felhatalmazást kap, hogy közölje a
Vámigazgatások Világszervezetével, hogy az Európai Közösség

elfogadja a Vámigazgatások Világszervezet tagjaiéval megegyező
jogokat és kötelezettségeket, és hogy benyújtja a Vámigazga-
tások Világszervezetének a mellékletben részletesen meghatáro-
zott, megkívánt hatásköri nyilatkozatot.

(4) Az Európai Közösség 2007. július 1-jétől évente hozzá-
járulást fizet a Vámigazgatások Világszervezetének, hogy ezáltal
támogassa a szervezet munkáját és fedezze a felmerülő admi-
nisztratív többletköltségeket.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről
az elnök

A. SCHAVAN
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MELLÉKLET

Az Európai Közösség hatásköri nyilatkozata a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény
hatálya alá tartozó kérdésekben

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek legutóbbi módosítás szerint hatályos rendelkezéseivel össz-
hangban e nyilatkozat meghatározza azon hatásköröket, amelyeket az Európai Közösség tagállamai a Vám-együttműkö-
dési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a Közösségekre ruháztak át.

Az Európai Közösség kijelenti, hogy összhangban az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 131–134. cikkével,
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a közös kereskedelmi politika terén.

Az Európai Közösség nemzetközi megállapodásokat köthet azokban az esetekben, amikor a belső hatáskört a közös
politika végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadására már felhasználták, vagy ha az Európai Közösség céljainak
eléréséhez nemzetközi megállapodás szükséges. Az Európai Közösség külső hatásköre csak abban a mértékben kizáró-
lagos, amennyiben a nemzetközi megállapodás európai közösségi szabályokat érint, vagy azok hatályát megváltoztatja.
Ebben az esetben nem az Európai Közösség tagállamainak, hanem az Európai Közösségnek kell külső kötelezettségválla-
lásba bocsátkoznia harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel. A Közösség által elfogadott vámügyekre vonat-
kozó intézkedések jegyzékét az e nyilatkozat mellékletében szereplő jogi eszközök jegyzéke írja elő.

Az Európai Közösség tagállamai által a szerződésekkel összhangban az Európai Közösségekre ruházott hatáskörök
gyakorlása természetéből adódóan folyamatos változásoknak van kitéve. Az Európai Közösség ezért fenntartja magának
a jogot, hogy módosítsa a nyilatkozatot.

Melléklet

EK-JOGSZABÁLYOK

A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A Tanács 2003. március 17-i 2003/231/EK határozata az Európai Közösségnek a vámeljárások egyszerűsítéséről és
összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény (Kiotói Egyezmény) módosító jegyzőkönyvéhez való csatlakozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 18-i 2002/6/EK irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező
és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről

A Tanács 1979. december 10-i 80/271/EGK határozata az 1973 és 1979 közötti kereskedelmi tárgyalások eredménye-
ként létrejött többoldalú megállapodások megkötéséről (HL L 71., 1980.3.17., 1. o.)

Számos harmadik országokkal meghozott vegyes bizottsági határozat, pl.: 2006/343/EK: Az EK–Izland vegyes bizottság
2005. december 22-i 2/2005 határozata a megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az
igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

A Tanács 1987. április 7-i 87/369/EGK határozata az összehangolt áruleíró és kódrendszerről szóló nemzetközi egyez-
mény és az azt módosító jegyzőkönyv megkötéséről

A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámta-
rifáról

A Bizottság 2006. október 17-i 1549/2006/EK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös
vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 26. és 133. cikke

A Tanács 1996. december 20-i 2505/96/EK rendelete egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm
közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre autonóm
közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (1996. évi első sorozat) szóló 3059/95/EK rendelet módosítá-
sáról

HU2007.10.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 274/13



A Tanács 1995. december 22-i 384/96/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1997. október 6-i 2026/97/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező
támogatott behozatallal szembeni védelemről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1994. december 22-i 3285/94/EK rendelete a behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az
518/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyúj-
tásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a
Bizottság együttműködéséről

A Tanács 1990. december 13-i 3677/90/EGK rendelete az egyes anyagok, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1992. december 21-i 3769/92/EGK rendelete az egyes anyagok, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló 3677/90/EGK rendelet
végrehajtásáról és módosításáról

A Tanács 2004. december 22-i 111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok
közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A Tanács 2003. július 22-i 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni
vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1889/2005/EK rendelete a Közösség területére belépő, illetve a
Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. április 13-i 648/2005/EK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

Az 1987. május 20-i az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság,
a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény

A Tanács 1993. március 15-i 93/329/EGK határozata az áruk ideiglenes behozataláról szóló egyezmény megkötéséről és
mellékleteinek elfogadásáról
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