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NEMZETI PARLAMENT 
INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A litván parlament indokolással ellátott véleménye a vámjogszabályok 

megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

 (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A litván parlament a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent említett 

irányelvre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG PARLAMENTJE (SEIMAS) 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

A SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK  

A VÁMJOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE ÉS A VÁMJOGI SZANKCIÓKRA 

VONATKOZÓ UNIÓS JOGI KERETRŐL SZÓLÓ  

EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLAT 

(COM(2013)0884) ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉRŐL SZÓLÓ, 

 INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYRŐL 

 

 

 

A Litván Köztársaság parlamentje (Seimas)  

a Seimas alapszabályzatának 180. cikkének 6. pontja értelmében, miután megvitatta az 

európai ügyekkel foglalkozó bizottsága által a szubszidiaritás elvének a vámjogszabályok 

megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2013)0884) általi esetleges megsértésével 

kapcsolatban levont következtetéseket, 

jóváhagyja az európai ügyekkel foglalkozó bizottsága által a szubszidiaritás elvének a 

vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2013)0884) általi esetleges 

megsértésével kapcsolatban levont következtetéseket. 
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A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG PARLAMENTJE (SEIMAS) 

 EURÓPAI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA 

KÖVETKEZTETÉS 

 

A SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK A VÁMJOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE ÉS 

A VÁMJOGI SZANKCIÓKRA VONATKOZÓ UNIÓS JOGI KERETRŐL SZÓLÓ 

EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLAT 

(COM(2013)0884) ÁLTALI ESETLEGES MEGSÉRTÉSÉRŐL  
 

 

ES-14-51. számú dokumentum  

 

2014. július 9., 100-P-71 

 

Az uniós jogalkotási javaslat szubszidiaritás elvével való esetleges 

összeegyeztethetetlenségéről: 

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság 

 

miután áttekintette a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó 

uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot 

(COM(2013)0884) (a továbbiakban: a javaslat), mely keretet hoz létre az uniós 

vámjogszabályok megsértésére vonatkozóan, illetve szankciókat ír elő az említett jogsértések 

esetére, 

miután megvizsgálta a Seimas jogi bizottságának a javaslatra vonatkozó következtetéseit, 

egyrészt egyetértve a bizottság álláspontjával abban, hogy a szankciók szintjének javasolt 

meghatározása, az objektív felelősség alkalmazására vonatkozó rendelkezés, valamint a 

javasolt felelősségi jogsértések meghatározásai a javasolt jogalaptól (az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 33. cikke) függetlenül önmagukban a büntetőjogi 

felelősség elemeit hordozzák magukban, amiből arra lehet következtetni, hogy a javaslat az 

igazgatási felelősséget kívánja harmonizálni, másrészt osztva az aggodalmakat a javaslat, és 

azon belül különösen a szankciók szintje és az objektív felelősség által az elsősorban az az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben (melynek valamennyi 

uniós tagállam részes fele, és melynek maga az Unió is részes fele kíván lenni) lefektetett 

alapvető jogokra gyakorolt esetleges negatív hatásokkal kapcsolatban, harmadrészt 

egyetértve azzal az állásponttal, miszerint – amennyiben elfogadják – a javaslat nemzeti 

jogba történő átültetése jelentős hatást fog gyakorolni a nemzeti közigazgatási jogra és 

büntetőjogra egyaránt, 

 

miután figyelembe vette a Seimas költségvetési és pénzügyi bizottsága által megfogalmazott 

következtetéseket, 

 

miután értékelte a Seimas hivatalának jogi osztálya, valamint az Igazságügyi Minisztérium 

alá tartozó európai jogi osztály által a javaslattal kapcsolatban megfogalmazott 

következtetéseket,  

 

tudomásul véve, hogy a javaslat alapja a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a 
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Bizottság közötti vámügyi együttműködésnek az EUMSZ 33. cikkében említett megerősítése, 

habár lényegét tekintve a javaslat célja, hogy keretet hozzon létre az uniós 

vámjogszabályokból eredő egyes kötelezettségek megsértésére vonatkozó szankciókkal 

kapcsolatban, így végrehajtva az uniós vámjogszabályokat és elősegítve azok megfelelő 

érvényesítését, vagyis hogy harmonizálja az uniós vámjogszabályok betartására irányuló, az 

eddigiekben a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartozó intézkedéseket, valamint 

 

fenntartva, hogy azon uniós jogszabály esetében, amelynek egyetlen vagy legfőbb célja a 

tagállamok közötti és/vagy a tagállamok és a Bizottság közötti vámügyi együttműködés 

megerősítése, az EUMSZ 33. cikke a megfelelő jogalap, 

 

miután értékelte a Bizottság által meghatározott alábbi célkitűzéseket: 1) az Unió nemzetközi 

kötelezettségeinek való további megfelelés biztosítása; 2) uniós keret kidolgozása a vámügyi 

jogszabályok egységes betartására a jogsértések és a szankciók tekintetében; 3) a vámunió 

gazdasági szereplői számára biztosított egyenlő versenyfeltételek előmozdítása, továbbá 

miután arra a következtetésre jutott, hogy ezek csupán közvetett módon kapcsolódnak a 

tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti vámügyi együttműködéshez, 

tehát a javaslat számára kiválasztott jogalap (az EUMSZ 33. cikke) nem jogosítja fel az Uniót 

arra, hogy keretet hozzon létre az uniós vámjogszabályok megsértésére vonatkozóan, és 

szankciókat szabjon meg az ilyen jogsértések esetére,  

 

tekintettel arra, hogy nem állítható, hogy a javaslat összhangban állna a szubszidiaritás 

elvével, különösen mivel nem felel meg a hatáskör-átruházás elvének sem, amely kimondja, 

hogy az Unió csak akkor lép fel, ha a Szerződések jogalapot biztosítanak a fellépésre, 

 

megállapítva, hogy a javaslatnak az uniós vámügyi jogszabályok hatékony végrehajtására, 

illetve megfelelő és egységes betartatására vonatkozó célkitűzése nem elérhető, ugyanis a 

javaslat (6) preambulumbekezdése szerint „Azt, hogy a tagállamok a vámjogszabályok 

említett megsértése tekintetében közigazgatási vagy büntetőjogi szankciót alkalmazzanak-e, 

ez az irányelv nem határozza meg”, ezért a vámügyi jogszabályok megsértésének kezelése 

Unió-szerte jelentős eltéréseket fog mutatni, vagyis a tagállamok által az egyes esetekben 

esetlegesen alkalmazott szankciók jellegüket és súlyosságukat tekintve különbözni fognak 

egymástól,  

 

tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság nem tudta kellőképpen alátámasztani, hogy a 

vámjogszabálysértések közös listájának és az ilyen jogszabálysértések esetén alkalmazandó 

szankciók típusának és szintjének uniós szintű meghatározása az Unió egyes vámhatóságai, 

valamint ezek és a Bizottság közötti együttműködés javításának elengedhetetlen eszköze 

lenne, 

 

úgy határoz, hogy: 

a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről 

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2013)0884) 

valószínűleg nem felel meg a szubszidiaritás elvének. 

 


