
 

RR\1101421HU.doc  PE575.381v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Plenárisülés-dokumentum 
 

A8-0239/2016 

19.7.2016 

***I 
JELENTÉS 

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)) 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

Előadó: Kaja Kallas 

 



 

PE575.381v02-00 2/59 RR\1101421HU.doc 

HU 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

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)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2013)0884), 

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

és 33. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C-

0033/2014), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

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

– tekintettel a litván parlament és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott 

véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével, 

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0239/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

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

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

PE575.381v02-00 6/59 RR\1101421HU.doc 

HU 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 

33. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 33. 

és 114. cikkére, 

Indokolás 

A belső piac létrehozásáról és működéséről szóló 114. cikket, amely egyben az Uniós 

Vámkódex jogalapjának részét is képezi, hozzá kell adni az irányelv jogalapjához.  

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Az irányelvnek összhangban kell 

lennie az Európai Parlament és a Tanács 

952/2013/EU rendeletével1. 

 ___________________ 

 1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

október 9-i 952/2013/EK rendelete az 

Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 

269., 2013.10.10., 1. o.).  

Indokolás 

E módosítás ismételten rámutat annak jelentőségére, hogy az irányelvnek összhangban kell 

állnia az Uniós Vámkódex rendelkezéseivel. 

 

Módosítás   3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  Következésképpen a 

vámjogszabályok megsértésére és a 

(2)  A vámjogszabályok megsértésére és 

a vámjogi szankciókra 28 különböző 
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vámjogi szankciókra 28 különböző 

jogszabályrendszer irányadó. Ennek 

eredményeképpen az uniós 

vámjogszabályok megsértését az Unión 

belül nem mindenhol azonos módon 

kezelik, és az egyes ügyekben kiszabható 

szankciók jellege és súlya az adott 

szankciót kiszabó tagállamtól függ. 

jogszabályrendszer irányadó. Ennek 

eredményeképpen az uniós 

vámjogszabályok megsértését az Unión 

belül nem mindenhol azonos módon 

kezelik, és az egyes ügyekben kiszabható 

szankciók jellege és súlya az adott 

szankciót kiszabó tagállamtól függ, a 

kereskedelem torzulását és lehetséges 

tagállami bevételkiesést okozva. 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A tagállamok jogrendszerei közötti 

különbségek nemcsak a vámunió optimális 

igazgatását érintik, hanem akadályozzák a 

gazdasági szereplőkre érvényes egyenlő 

versenyfeltételek kialakulását is a vámunió 

területén, ugyanis hatással vannak a 

vámjogi egyszerűsítésekhez és 

könnyítésekhez való hozzáférésükre. 

(3)  A tagállamok jogrendszerei közötti 

különbségek nemcsak a vámunió optimális 

igazgatását, valamint a jogsértések 

különböző vámhatóságok általi 

kezelésének módja tekintetében a belső 

piac megfelelő működésének 

biztosításához szükséges átláthatóságot 
érintik, hanem akadályozzák az Unió-

szerte amúgy is különböző 

szabályozásoknak megfelelni köteles 
gazdasági szereplőkre érvényes egyenlő 

versenyfeltételek kialakulását is a vámunió 

területén, ugyanis hatással vannak a 

vámjogi egyszerűsítésekhez és 

könnyítésekhez való hozzáférésükre. 

Indokolás 

A tagállamok jogrendszerei közötti eltérés miatt nem átlátható, hogyan szankcionálják vagy 

nem szankcionálják a jogsértéseket, és ezzel veszélyeztetik a belső piac működését. 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6)  Meg kell állapítani az uniós 

vámjogszabályok megsértésének 

(6)  Ebben az irányelvben meg kell 

állapítani az uniós vámjogszabályok 
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tekintendő és szankcionálandó 

magatartások listáját. Ebben a teljes 

mértékben a vámjogszabályokból eredő 

kötelezettségeken alapuló 

vámjogszabálysértéseket kell felsorolni, és 

közvetlen hivatkozást kell feltüntetni a 

Vámkódexre. Azt, hogy a tagállamok a 

vámjogszabályok említett megsértése 

tekintetében közigazgatási vagy 

büntetőjogi szankciót alkalmazzanak-e, ez 

az irányelv nem határozza meg. 

megsértésének tekintendő és 

szankcionálandó magatartások listáját. 

Ebben a teljes mértékben a 

vámjogszabályokból eredő 

kötelezettségeken alapuló 

vámjogszabálysértéseket kell felsorolni, és 

közvetlen hivatkozást kell feltüntetni a 

Vámkódexre. Az irányelv kimondja, hogy 

a tagállamoknak a vámjogszabályok 

említett megsértése tekintetében nem 

büntetőjogi szankciót kell alkalmazniuk. 

Lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a 

tagállamok az uniós és nemzeti joggal 

összhangban nem büntetőjogi szankciók 

helyett büntetőjogi szankciókat 

alkalmazhassanak, amennyiben a szóban 

forgó jogsértés természete és súlya ezt 

megköveteli ahhoz, hogy a kiszabott 

szankciók hatékonyak, visszatartó erejűek 

és arányosak legyenek. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7)  A magatartások első 

kategóriájában azokat az objektív 

felelősség hatálya alá tartozó 

vámjogszabálysértéseket kell felsorolni, 

amelyeknek nem feltétele a vétkesség 

egyetlen eleme sem, tekintve az érintett 

kötelezettségek objektív jellegét és azt, 

hogy a teljesítésükért felelős személyek 

nem hagyhatják figyelmen kívül 

létezésüket és kötelező jellegüket. 

törölve 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 



 

RR\1101421HU.doc 9/59 PE575.381v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8)  A magatartások második és 

harmadik kategóriájában a 

vámjogszabályok megsértésének 

gondatlanságból, illetve szándékosan 

elkövetett eseteit kell felsorolni, 

amelyeknél ezt a szubjektív elemet a 

felelősség keletkezéséhez meg kell 

állapítani. 

törölve 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10)  A jogbiztonság biztosítása 

érdekében elő kell írni, hogy ne 

minősülhessen a vámjogszabályok 

megsértésének a vámhatóságok hibájából 

eredő cselekmény, illetve mulasztás. 

(10)  A jogbiztonság biztosítása 

érdekében elő kell írni, hogy ne 

minősülhessen a vámjogszabályok 

megsértésének a vámhatóságok 

Vámkódexben meghatározott hibájából 

eredő cselekmény, illetve mulasztás. 

Indokolás 

Az Uniós Vámkódex 119. cikke meghatározza, mi tekinthető a vámhatóságok hibájának. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12)  A tagállamok nemzeti 

szankciórendszereinek közelítése 

érdekében létre kell hozni a szankciók 

skáláját, amely a vámjogszabálysértések 

különböző kategóriáit és súlyát tükrözi. A 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

szankciók kiszabása érdekében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy illetékes hatóságaik az alkalmazandó 

szankciók típusának és szintjének 

(12)  A tagállamok nemzeti 

szankciórendszereinek közelítése 

érdekében létre kell hozni a szankciók 

skáláját, amely a vámjogszabálysértések 

súlyosságát tükrözi. A hatékony, arányos 

és visszatartó erejű szankciók kiszabása 

érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell továbbá, hogy illetékes hatóságaik az 

alkalmazandó szankciók típusának és 

szintjének meghatározásakor 
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meghatározásakor meghatározott 

súlyosbító és enyhítő körülményeket 

vegyenek figyelembe. 

meghatározott súlyosbító és enyhítő 

körülményeket vegyenek figyelembe. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a)  A vámhatóságok csak abban az 

esetben határozhatják meg a szankciókat 

a termékek értéke alapján, ha a súlyos 

jogsértések nem a meg nem fizetett 

vámhoz, hanem az adott áru értékéhez 

kapcsolódnak, például a szellemi 

tulajdonjogok megsértése vagy a tiltott 

vagy korlátozás alá eső árukkal 

kapcsolatos jogsértések esetén. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13)  A vámjogszabályok megsértésére 

vonatkozó eljárások elévülési idejét négy 

évben kell megállapítani a vámjogszabály 

megsértése elkövetésének, vagy 

folytatólagos vagy ismételt jogsértés 

esetében a jogsértést képező magatartás 

megszűnésének napjától kezdve. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

vámjogszabályok megsértését illető 

nyomozásokhoz vagy jogi eljárásokhoz 

kapcsolódó cselekmények az elévülési időt 

megszakítsák. A tagállamok 

meghatározhatják, mely esetekben van 

szükség az említett elévülési idő 

nyugvására. Nyolc év elteltével ki kell 

zárni az eljárás megindításának vagy 

továbbfolytatásának lehetőségét, a 

szankciók végrehajtásának elévülési idejét 

(13)  A vámjogszabályok megsértésére 

vonatkozó eljárások elévülési idejét négy 

évben kell megállapítani a vámjogszabály 

megsértése elkövetésének, vagy 

folytatólagos vagy ismételt jogsértés 

esetében a jogsértést képező magatartás 

megszűnésének napjától kezdve. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a  

vámjogszabályok ugyanazon megsértését 

illető nyomozásokhoz vagy jogi 

eljárásokhoz kapcsolódó cselekmények 

vagy a jogsértésért felelős személy 

cselekménye az elévülési időt 

megszakítsák. Lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy 

meghatározhassák azokat az eseteket, 

amelyekben ezt az elévülési időt 

felfüggesztik. Nyolc év elteltével – az 

elévülési idő megszakításától függetlenül 



 

RR\1101421HU.doc 11/59 PE575.381v02-00 

 HU 

pedig három évben kell megállapítani. – nem lehet ilyen eljárást indítani, a 

szankciók végrehajtásának elévülési idejét 

pedig három évben kell megállapítani. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14)  Amennyiben ugyanazon személy 

ellen ugyanazon tényállás tekintetében 

büntetőeljárás indult, rendelkezni kell a 

vámjogszabályok megsértése miatt indított 

közigazgatási eljárás felfüggesztéséről. A 

közigazgatási eljárás folytatását a 

büntetőeljárás lezárása után kizárólag a non 

bis in idem elv szigorú betartásával szabad 

lehetővé tenni. 

(14)  Amennyiben ugyanazon személy 

ellen ugyanazon tényállás tekintetében 

büntetőeljárás indult, rendelkezni kell a 

vámjogszabályok megsértése miatt indított 

közigazgatási eljárás felfüggesztéséről. A 

közigazgatási eljárás folytatását a 

büntetőeljárás lezárása után kizárólag a non 

bis in idem elv szigorú betartásával szabad 

lehetővé tenni, ami azt jelenti, hogy 

ugyanaz a cselekmény nem büntethető 

kétszer. 

Indokolás 

E módosítás megerősíti az arra a jogi doktrínára való hivatkozást, amely szerint senki nem 

büntethető kétszer ugyanazért a cselekményért. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a)  A jelen irányelv általános célja az 

uniós vámjogszabályok hatékony 

végrehajtásának biztosítása. Az irányelv 

által biztosított jogi keret azonban nem 

teszi lehetővé a végrehajtás, ezen belül a 

felügyelet, az ellenőrzés és a nyomozás 

integrált megközelítését. A Bizottságnak 

ezért elő kell írni, hogy annak 

megállapítása érdekében, hogy van-e 

szükség további jogalkotásra, nyújtson be 

jelentést az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak ezekről a szempontokról, 

többek között a közös kockázatkezelési 

keret végrehajtásáról. 

Indokolás 

A végrehajtás integrált megközelítése érdekében a Bizottságnak minden olyan elemet fel kell 

mérnie, amely szükséges a vámjogszabályok egységes végrehajtásának, valamint konkrétan az 

Unióban végzett ellenőrzések konvergenciájának megvalósításához. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a)  Az irányelv célja a vámügyi 

együttműködés megerősítése a vámjogi 

szankciókra irányuló nemzeti 

jogszabályok közelítése révén. Mivel a 

tagállamok jogi hagyományai jelenleg 

igen különbözőek, e harmonizáció nem 

lehet teljes. 

Indokolás 

Ez a preambulumbekezdés az irányelvre irányuló javaslatot támogató jogalapokban kifejtett 

célokat veszi át. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Ez az irányelv létrehozza az uniós 

vámjogszabályok megsértésére vonatkozó 

keretet, és szankciókat ír elő az említett 

jogsértésekre vonatkozóan. 

(1)  Az irányelv célja a belső piac 

megfelelő működésének elősegítése, 

valamint az uniós vámjogszabályok 

megsértésére vonatkozó keret 

meghatározása és nem büntetőjogi 

szankciók kivetése az említett 

jogsértésekre vonatkozóan a tagállamok 

törvényi, szabályozási és közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése révén. 
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Indokolás 

A 114. cikk jogalapként történő hozzáadása miatt szükséges ez a megfogalmazást érintő 

változtatás az 1. cikkben. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a)  Jelen irányelv a tagállamok azon 

kötelezettségeivel foglalkozik, amelyeket 

az Európai Unió kereskedelmi 

partnereivel, valamint a Kereskedelmi 

Világszervezettel és a Vámigazgatások 

Világszervezetével szemben viselnek, a 

kereskedelem elősegítése és a biztonság 

garantálása mellett a homogén és 

teljesítőképes belső piac megteremtése 

céljából. 

 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. cikk 2. cikk 

Vámjogszabálysértések és szankciók Általános elvek 

A tagállamok meghatározzák a 3–6. 

cikkben felsorolt vámjogszabálysértésekre 

alkalmazandó szankciók szabályait. 

(1)  A tagállamok meghatározzák a 3. 

és 6. cikkben felsorolt 

vámjogszabálysértésekre alkalmazandó 

szankciók szabályait, melyeknek szigorúan 

meg kell felelniük a non bis in idem 

elvnek. 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 3. és 6. 

cikkekben meghatározott cselekmények 

vagy mulasztások a vámjogszabályok 

megsértésének minősüljenek, amennyiben 

azokat gondatlanságból vagy szándékosan 

követik el. 
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 A tagállamok az uniós és nemzeti joggal 

összhangban nem büntetőjogi szankciók 

helyett büntetőjogi szankciókat 

alkalmazhatnak, amennyiben a szóban 

forgó jogsértés természete és súlya ezt 

megköveteli, ahhoz, hogy a kiszabott 

szankciók hatékonyak, visszatartó erejűek 

és arányosak legyenek. 

 (2)  Ezen irányelv alkalmazásában: 

 a) a vámhatóságoknak meg kell 

állapítaniuk, hogy a jogsértést 

gondatlanságból követték-e el, ami azt 

jelenti, hogy a felelős személy nem 

tanúsított ésszerű gondosságot a saját 

tevékenysége feletti ellenőrzés 

tekintetében vagy a megtett lépések 

láthatólag nem elégségesek a jogsértést 

eredményező körülmények 

kialakulásának elkerüléséhez, 

amennyiben ennek kockázata ésszerűen 

előre látható; 

 b) a vámhatóságoknak meg kell 

állapítaniuk, hogy a jogsértést 

szándékosan követték-e el, ami azt jelenti, 

hogy a felelős személy annak tudatában 

járt el, hogy jogsértésnek minősülő 

cselekményt vagy mulasztást követ el vagy 

szabad és tudatos szándékában állt a 

vámjogszabályok megsértése; 

 c) kisebb elírások vagy hibák nem 

minősülnek a vámjogszabályok 

megsértésének, kivéve, ha nyilvánvalóvá 

válik, hogy azokat gondatlan vagy 

szándékos magatartás következtében 

követték el. 

 

 

Módosítás   18 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk (új) 
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 A kereskedelmi eljárások egyszerűsítése 

 A kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítéséről szóló WTO-egyezmény 

keretében vállalt uniós kötelezettségek 

betartása érdekében a tagállamok közös 

munkával minden tagállamra kiterjedő 

együttműködési rendszert hoznak létre. E 

rendszer célja: a vámjogi szankciók fő 

teljesítménymutatóinak koordinálása 

(jogorvoslati kérelmek számának, 

visszaesők arányának elemzése stb.); a 

bevált gyakorlatok terjesztése a 

vámhatóságok között (ellenőrzések és 

szankciók hatékonysága, igazgatási 

költségek csökkentése stb.); a gazdasági 

szereplők tapasztalatainak továbbítása és 

kapcsolatteremtés közöttük; annak 

nyomon követése, hogy a vámhatóságok 

hogyan végzik tevékenységüket; valamint 

statisztika készítése a harmadik országbeli 

vállalkozások által elkövetett 

jogsértésekről. Az együttműködési 

rendszeren belül az összes tagállam 

késedelem nélkül tájékoztatást kap a 

vámjogszabálysértések ügyében folytatott 

vizsgálatokról és a megállapított 

jogsértésekről a kereskedelem elősegítése, 

az illegális áruk belső piacra kerülésének 

megakadályozása és az ellenőrzés 

hatékonyságának javítása érdekében. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. cikk 3. cikk 

Az objektív felelősség körébe tartozó 

vámjogszabálysértések 

Vámjogszabálysértések 

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 

cselekmények vagy mulasztások 

vétkességtől függetlenül a 

vámjogszabályok megsértésének 

minősüljenek: 

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 

cselekmények vagy mulasztások a 

vámjogszabályok megsértésének 

minősüljenek: 
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a)  ha a vámáru-nyilatkozatot, az 

átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, a 

belépési gyűjtő árunyilatkozatot, a kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot, az újrakiviteli 

árunyilatkozatot vagy az újrakiviteli 

értesítést benyújtó személy nem biztosítja a 

Vámkódex 15. cikke (2) bekezdésének a) 

pontja szerint az árunyilatkozatban, 

értesítésben vagy kérelemben megadott 

információ pontosságát és teljességét;  

a)  ha a vámáru-nyilatkozatot, az 

átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, a 

belépési gyűjtő árunyilatkozatot, a kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot, az újrakiviteli 

árunyilatkozatot vagy az újrakiviteli 

értesítést benyújtó személy nem biztosítja a 

Vámkódex 15. cikke (2) bekezdésének a) 

pontja szerint az árunyilatkozatban, 

értesítésben vagy kérelemben megadott 

információ pontosságát és teljességét; 

b)  ha a vámáru-nyilatkozatot, az 

átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, a 

belépési gyűjtő árunyilatkozatot, a kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot, az újrakiviteli 

árunyilatkozatot vagy az újrakiviteli 

értesítést benyújtó személy nem biztosítja a 

Vámkódex 15. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja szerint az alátámasztó okmányok 

hitelességét, pontosságát és érvényességét; 

b)  ha a vámáru-nyilatkozatot, az 

átmeneti megőrzési árunyilatkozatot, a 

belépési gyűjtő árunyilatkozatot, a kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot, az újrakiviteli 

árunyilatkozatot vagy az újrakiviteli 

értesítést benyújtó személy nem biztosítja a 

Vámkódex 15. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja szerint az alátámasztó okmányok 

hitelességét, pontosságát és érvényességét; 

c)  ha a személy nem nyújt be belépési 

gyűjtő árunyilatkozatot a Vámkódex 127. 

cikke szerint, tengerjáró hajó vagy légi 

jármű érkezéséről szóló értesítést a 

Vámkódex 133. cikke szerint, átmeneti 

megőrzési árunyilatkozatot a Vámkódex 

145. cikke szerint, vámáru-nyilatkozatot a 

Vámkódex 158. cikke szerint, vámszabad 

területen végzett tevékenységekről szóló 

értesítést a Vámkódex 244. cikkének (2) 

bekezdése szerint, indulás előtti 

árunyilatkozatot a Vámkódex 263. cikke 

szerint, újrakiviteli árunyilatkozatot a 

Vámkódex 270. cikke szerint, kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot a Vámkódex 271. 

cikke szerint vagy újrakiviteli értesítést a 

Vámkódex 274. cikke szerint; 

c)  ha a személy nem nyújt be belépési 

gyűjtő árunyilatkozatot a Vámkódex 127. 

cikke szerint, tengerjáró hajó vagy légi 

jármű érkezéséről szóló értesítést a 

Vámkódex 133. cikke szerint, átmeneti 

megőrzési árunyilatkozatot a Vámkódex 

145. cikke szerint, vámáru-nyilatkozatot a 

Vámkódex 158. cikke szerint, vámszabad 

területen végzett tevékenységekről szóló 

értesítést a Vámkódex 244. cikkének (2) 

bekezdése szerint, indulás előtti 

árunyilatkozatot a Vámkódex 263. cikke 

szerint, újrakiviteli árunyilatkozatot a 

Vámkódex 270. cikke szerint, kilépési 

gyűjtő árunyilatkozatot a Vámkódex 271. 

cikke szerint vagy újrakiviteli értesítést a 

Vámkódex 274. cikke szerint; 

d)  ha a gazdasági szereplő nem őrzi 

meg a Vámkódex 51. cikke szerint a 

vámalakiságok elvégzéséhez kapcsolódó 

okmányokat és információkat a 

vámjogszabályok által előírt ideig, 

hozzáférhető bármely módon; 

d)  ha a gazdasági szereplő nem őrzi 

meg a Vámkódex 51. cikke szerint a 

vámalakiságok elvégzéséhez kapcsolódó 

okmányokat és információkat a 

vámjogszabályok által előírt ideig, 

hozzáférhető bármely módon; 

e)  ha az Unió vámterületére 

beszállított árut a Vámkódex 134. cikke (1) 

bekezdése első és második albekezdésének 

megsértésével a vámhatóságok engedélye 

nélkül a vámfelügyelet alól kivonják; 

e)  ha az Unió vámterületére 

beszállított árut a Vámkódex 134. cikke (1) 

bekezdése első és második albekezdésének 

megsértésével a vámhatóságok engedélye 

nélkül a vámfelügyelet alól kivonják; 
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f)  ha az árut a Vámkódex 134. cikke 

(1) bekezdése negyedik albekezdésének, 

valamint 158. cikke (3) bekezdésének és 

242. cikkének megsértésével a 

vámfelügyelet alól kivonják; 

f)  ha az árut a Vámkódex 134. cikke 

(1) bekezdése negyedik albekezdésének, 

valamint 158. cikke (3) bekezdésének és 

242. cikkének megsértésével a 

vámfelügyelet alól kivonják; 

g)  ha az a személy, aki az Unió 

vámterületére árut szállít be, a Vámkódex 

135. cikkének (1) bekezdése szerint nem 

tesz eleget az áru megfelelő helyre történő 

szállítására vonatkozó kötelezettségének, 

vagy a Vámkódex 137. cikkének (1) és (2) 

bekezdése szerint nem tájékoztatja a 

vámhatóságot, ha a kötelezettségek nem 

teljesíthetők; 

g)  ha az a személy, aki az Unió 

vámterületére árut szállít be, a Vámkódex 

135. cikkének (1) bekezdése szerint nem 

tesz eleget az áru megfelelő helyre történő 

szállítására vonatkozó kötelezettségének, 

vagy a Vámkódex 137. cikkének (1) és (2) 

bekezdése szerint nem tájékoztatja 

haladéktalanul a vámhatóságot, ha a 

kötelezettségek nem teljesíthetők, valamint 

nem tájékoztatja arról a helyről, ahol az 

áru van; 

h)  ha az a személy, aki vámszabad 

területre szállít be árut – amennyiben a 

vámszabad terület érintkezik valamely 

tagállam és egy harmadik ország közötti 

szárazföldi határral –, a Vámkódex 135. 

cikkének (2) bekezdése szerint nem 

közvetlenül, az Unió vámterületének más 

részén történő keresztülhaladás nélkül 

szállítja be erre a vámszabad területre az 

árut; 

h)  ha az a személy, aki vámszabad 

területre szállít be árut – amennyiben a 

vámszabad terület érintkezik valamely 

tagállam és egy harmadik ország közötti 

szárazföldi határral –, a Vámkódex 135. 

cikkének (2) bekezdése szerint nem 

közvetlenül, az Unió vámterületének más 

részén történő keresztülhaladás nélkül 

szállítja be erre a vámszabad területre az 

árut; 

i)  ha a nyilatkozattevő átmeneti 

megőrzés vagy vámeljárás esetében nem 

nyújtja be a Vámkódex 145. cikkének (2) 

bekezdése és 163. cikkének (2) bekezdése 

szerint a vámhatóságokhoz az okmányokat, 

amikor az uniós jog azt előírja, vagy 

amikor a vámellenőrzéshez az szükséges; 

i.  ha a nyilatkozattevő átmeneti 

megőrzés vagy vámeljárás esetében nem 

nyújtja be a Vámkódex 145. cikkének (2) 

bekezdése és 163. cikkének (2) bekezdése 

szerint a vámhatóságokhoz az okmányokat, 

amikor az uniós jog azt előírja, vagy 

amikor a vámellenőrzéshez az szükséges; 

j)  ha az átmeneti megőrzésben lévő 

nem uniós áruért felelős gazdasági 

szereplő az árut a Vámkódex 149. cikke 

szerint a határidőn belül nem vonja 

vámeljárás alá, vagy nem viszi újra ki; 

j)  ha az átmeneti megőrzésben lévő 

nem uniós áru átmeneti megőrzéséért 

felelős nyilatkozattevő vagy az ilyen 

árukat az engedélyezett megőrzési 

létesítményben vagy más, a vámhatóságok 

által engedélyezett vagy kijelölt helyen 

őrző személy az árut a Vámkódex 149. 

cikke szerint a határidőn belül nem vonja 

vámeljárás alá, vagy nem viszi újra ki; 

k)  ha vámeljárás esetében a szóban 

forgó vámeljárásra irányadó rendelkezések 

alkalmazásához szükséges alátámasztó 

okmányok a Vámkódex 163. cikkének (1) 

bekezdése és 167. cikkének (1) bekezdése 

k)  ha vámeljárás esetében a szóban 

forgó vámeljárásra irányadó rendelkezések 

alkalmazásához szükséges alátámasztó 

okmányok a Vámkódex 163. cikkének (1) 

bekezdése és 167. cikkének (1) bekezdése 
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szerint a vámáru-nyilatkozat vagy a 

kiegészítő árunyilatkozat benyújtásának 

időpontjában nem állnak a nyilatkozattevő 

birtokában és nem állnak a vámhatóságok 

rendelkezésére; 

szerint a vámáru-nyilatkozat vagy a 

kiegészítő árunyilatkozat benyújtásának 

időpontjában nem állnak a nyilatkozattevő 

birtokában és nem állnak a vámhatóságok 

rendelkezésére; 

l)  ha a vámeljárás nyilatkozattevője a 

Vámkódex 166. cikke szerinti 

egyszerűsített árunyilatkozat vagy a 

Vámkódex 182. cikke szerinti, a 

nyilatkozattevő nyilvántartásába való 

bejegyzés esetében nem nyújt be a 

Vámkódex 167. cikkének (1) bekezdése 

szerint a megadott határidőn belül 

kiegészítő árunyilatkozatot az illetékes 

vámhivatalhoz; 

l)  ha a vámeljárás nyilatkozattevője a 

Vámkódex 166. cikke szerinti 

egyszerűsített árunyilatkozat vagy a 

Vámkódex 182. cikke szerinti, a 

nyilatkozattevő nyilvántartásába való 

bejegyzés esetében nem nyújt be a 

Vámkódex 167. cikkének (1) bekezdése 

szerint a megadott határidőn belül 

kiegészítő árunyilatkozatot az illetékes 

vámhivatalhoz; 

m)  ha a vámhatóság által az árura, a 

csomagolásra vagy a szállítóeszközökre 

felhelyezett azonosítási eszközöket a 

Vámkódex 192. cikkének (2) bekezdése 

szerint a vámhatóság előzetes engedélye 

nélkül eltávolítják vagy megsemmisítik; 

m)  ha a vámhatóság által az árura, a 

csomagolásra vagy a szállítóeszközökre 

felhelyezett azonosítási eszközöket a 

Vámkódex 192. cikkének (2) bekezdése 

szerint a vámhatóság előzetes engedélye 

nélkül eltávolítják vagy megsemmisítik; 

n)  ha az aktív feldolgozási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 257. cikke szerint 

nem zárja le a vámeljárást a meghatározott 

határidőn belül; 

n)  ha az aktív feldolgozási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 257. cikke szerint 

nem zárja le a vámeljárást a meghatározott 

határidőn belül; 

o)  ha a passzív feldolgozási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 262. cikke szerint 

nem viszi ki a hibás árut a határidőn belül; 

o)  ha a passzív feldolgozási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 262. cikke szerint 

nem viszi ki a hibás árut a határidőn belül; 

p)  ha vámszabad területen a 

Vámkódex 244. cikkének (1) bekezdése 

szerint a vámhatóságok jóváhagyása nélkül 

épületet építenek; 

p)  ha vámszabad területen a 

Vámkódex 244. cikkének (1) bekezdése 

szerint a vámhatóságok előzetes 

jóváhagyása nélkül épületet építenek; 

q)  ha a fizetésre kötelezett személy a 

Vámkódex 108. cikke szerint nem fizeti 

meg az előírt időtartamon belül a 

behozatali vagy kiviteli vámot. 

q)  ha a fizetésre kötelezett személy a 

Vámkódex 108. cikke szerint nem fizeti 

meg az előírt időtartamon belül a 

behozatali vagy kiviteli vámot. 

 qa)  ha a gazdasági szereplő a 

Vámkódex 15. cikkének (1) bekezdése 

szerint a vámhatóságok kérésére nem 

bocsátja megfelelő formában és ésszerű 

időn belül rendelkezésre a szükséges 

dokumentumokat és információkat, és 

nem ad meg minden szükséges segítséget 

a vámalakiságok vagy vámellenőrzések 

végrehajtásához; 
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 qb)  ha a vámjogszabályok 

alkalmazásához kapcsolódó határozat 

jogosultja a Vámkódex 23. cikkének (1) 

bekezdése szerint nem teljesíti a 

határozatból eredő kötelezettségeit; 

 qc)  ha a vámjogszabályok 

alkalmazásához kapcsolódó határozat 

jogosultja a Vámkódex 23. cikkének (2) 

bekezdése szerint nem értesíti 

haladéktalanul a vámhatóságot az említett 

vámhatóság által hozott határozat 

meghozatalát követően felmerült bármely 

olyan tényezőről, amely befolyásolhatja a 

határozat fenntartását vagy tartalmát; 

 qd)  ha az uniós árutovábbítási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 233. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja szerint nem állítja 

vám elé a sértetlen árut a rendeltetési 

vámhivatalnál az előírt határidőn belül; 

 qe)  ha az árut a Vámkódex 140. cikke 

szerint a vámhatóság engedélye nélkül, 

vagy nem a vámhatóság által kijelölt vagy 

jóváhagyott helyeken kirakják vagy 

átrakják az azt fuvarozó szállítóeszközről; 

 qf)  ha az árut a 147. és a 148. cikk 

szerint a vámhatóság előzetes engedélye 

nélkül átmeneti megőrzési létesítményben 

vagy vámraktárban tárolják; 

 qg)  ha az engedélyes vagy a 

vámeljárás jogosultja a Vámkódex 242. 

cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja 

szerint nem tesz eleget a vámraktározási 

eljárás alatt álló áru tárolásából eredő 

kötelezettségeknek; 

 qh)  ha a vámhatóságok által a 

Vámkódex 15. vagy 163. cikke szerint 

megkövetelt esetekben hamis 

információkat vagy okmányokat 

bocsátanak a vámhatóságok 

rendelkezésére; 

 qi)  ha a gazdasági szereplő a 

vámhatóságoktól a következőkre 

vonatkozó engedélyt helytelen vagy 

hiányos adatok vagy valótlan, nem helyes 

vagy érvénytelen dokumentumok révén 
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szerezte meg: 

 i.  a Vámkódex 38. cikke szerinti 

engedélyezett gazdálkodói jogállás, 

 ii.  a Vámkódex 166. cikke szerinti 

egyszerűsített árunyilatkozat 

igénybevétele, 

 iii.  a Vámkódex 117., 179., 182. vagy 

185. cikke szerinti egyéb vámügyi 

egyszerűsítések igénybevétele, vagy 

 iv.  a Vámkódex 211. cikke szerint az 

áru különös eljárások alá vonása; 

 qj)  ha az árut anélkül léptetik be az 

Unió vámterületére vagy léptetik ki 

onnan, hogy a Vámkódex 139., 245. cikke 

vagy 267. cikkének (2) bekezdése szerint 

vám elé állítanák; 

 qk)  ha az árut a Vámkódex 241. cikke 

szerint a vámraktárban a vámhatóság 

engedélye nélkül feldolgozzák; 

 ql)  ha a vámjogszabályok 

megsértésének az e cikk qd) és qj) 

pontjában meghatározott esetei egyikével 

érintett árut megszereznek vagy 

birtokolnak. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. cikk törölve 

Gondatlanságból elkövetett 

vámjogszabálysértések 

 

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 

gondatlanságból elkövetett cselekmények 

vagy mulasztások a vámjogszabályok 

megsértésének minősüljenek: 

 

a)  ha az átmeneti megőrzésben lévő 

nem uniós áruért felelős gazdasági 

szereplő az árut a Vámkódex 149. cikke 

szerint a határidőn belül nem vonja 
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vámeljárás alá, vagy nem viszi újra ki; 

b)  ha a gazdasági szereplő a 

Vámkódex 15. cikkének (1) bekezdése 

szerint nem adja meg a vámhatóságoknak 

a vámalakiságok vagy vámellenőrzések 

végrehajtásához szükséges segítséget; 

 

c)  ha a vámjogszabályok 

alkalmazásához kapcsolódó határozat 

jogosultja a Vámkódex 23. cikkének (1) 

bekezdése szerint nem teljesíti a 

határozatból eredő kötelezettségeit; 

 

d)  ha a vámjogszabályok 

alkalmazásához kapcsolódó határozat 

jogosultja a Vámkódex 23. cikkének (2) 

bekezdése szerint nem értesíti 

haladéktalanul a vámhatóságot az említett 

vámhatóság által hozott határozat 

meghozatalát követően felmerült bármely 

olyan tényezőről, amely befolyásolhatja a 

határozat fenntartását vagy tartalmát; 

 

e)  ha a gazdasági szereplő a 

Vámkódex 139. cikke szerint nem állítja 

vám elé az Unió vámterületére beszállított 

árut; 

 

f)  ha az uniós árutovábbítási eljárás 

jogosultja a Vámkódex 233. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja szerint nem állítja 

vám elé a sértetlen árut a rendeltetési 

vámhivatalnál az előírt határidőn belül; 

 

g)  ha a gazdasági szereplő a 

Vámkódex 245. cikke szerint nem állítja 

vám elé a vámszabad területre szállított 

árut; 

 

h)  ha a gazdasági szereplő a 

Vámkódex 267. cikkének (2) bekezdése 

szerint nem állítja vám elé az Unió 

vámterületéről való kiszállításra szánt 

árut; 

 

i)  ha az árut a Vámkódex 140. cikke 

szerint a vámhatóság engedélye nélkül, 

vagy nem a vámhatóság által kijelölt vagy 

jóváhagyott helyeken kirakják vagy 

átrakják az azt fuvarozó szállítóeszközről; 

 

j)  ha az árut a 147. és a 148. cikk 

szerint a vámhatóság előzetes engedélye 
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nélkül átmeneti megőrzési létesítményben 

vagy vámraktárban tárolják; 

k)  ha az engedélyes vagy a 

vámeljárás jogosultja a Vámkódex 242. 

cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja 

szerint nem tesz eleget a vámraktározási 

eljárás alatt álló áru tárolásából eredő 

kötelezettségeknek. 

 

Indokolás 

Minden jogsértés elkövethető gondatlanságból vagy szándékosan is, ezért ezt a cikket 

töröljük, és a benne szereplő jogsértéseket a súlyosságuk alapján minősítjük. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk törölve 

Szándékosan elkövetett 

vámjogszabálysértések 

 

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 

szándékosan elkövetett cselekmények vagy 

mulasztások a vámjogszabályok 

megsértésének minősüljenek: 

 

a) ha a vámhatóságok által a Vámkódex 

15. vagy 163. cikke szerint megkövetelt 

esetekben hamis információkat vagy 

okmányokat bocsátanak a vámhatóságok 

rendelkezésére; 

 

i. a Vámkódex 38. cikke szerinti 

engedélyezett gazdálkodói jogállás, 

 

ii. a Vámkódex 166. cikke szerinti 

egyszerűsített árunyilatkozat 

igénybevétele, 

 

iii. a Vámkódex 117., 179., 182. és 

185. cikke szerinti egyéb vámügyi 

egyszerűsítések igénybevétele, 

 

iv. a Vámkódex 211. cikke szerint az 

áru különös eljárások alá vonása; 
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c) ha az árut anélkül léptetik be az Unió 

vámterületére vagy léptetik ki onnan, 

hogy a Vámkódex 139., 245. cikke vagy 

267. cikkének (2) bekezdése szerint vám 

elé állítanák; 

 

d) ha a vámjogszabályok alkalmazásához 

kapcsolódó határozat jogosultja a 

Vámkódex 23. cikkének (1) bekezdése 

szerint nem teljesíti a határozatból eredő 

kötelezettségeit; 

 

e) ha a vámjogszabályok alkalmazásához 

kapcsolódó határozat jogosultja a 

Vámkódex 23. cikkének (2) bekezdése 

szerint nem értesíti haladéktalanul a 

vámhatóságot az említett vámhatóság által 

hozott határozat meghozatalát követően 

felmerült bármely olyan tényezőről, amely 

befolyásolhatja a határozat fenntartását 

vagy tartalmát; 

 

f) ha az árut a Vámkódex 241. cikke 

szerint a vámraktárban a vámhatóság 

engedélye nélkül feldolgozzák; 

 

g) ha a vámjogszabályok megsértésének a 

4. cikk f) pontjában és e cikk c) pontjában 

meghatározott esetei egyikével érintett 

árut megszereznek vagy birtokolnak. 

 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. cikk 6. cikk 

Felbujtás, bűnsegély és kísérlet Felbujtás, bűnsegély és kísérlet 

(1)  A tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy az 5. 

cikkben említett cselekményre vagy 

mulasztásra való felbujtás vagy ezek 

bűnsegédlete a vámjogszabályok 

megsértésének minősüljön. 

(1)  A tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 8b. cikk 

(2) bekezdésében említett cselekményre 

vagy mulasztásra való felbujtás vagy ezek 

bűnsegédlete a vámjogszabályok 

megsértésének minősüljön. 

(2)  A tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy az 5. cikk 

b) vagy c) pontjában említett cselekmény 

(2)  A tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 3. cikk 

qi) vagy qj) pontjában említett cselekmény 
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vagy mulasztás elkövetésének kísérlete a 

vámjogszabályok megsértésének 

minősüljön. 

vagy mulasztás elkövetésének kísérlete a 

vámjogszabályok megsértésének 

minősüljön.   

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk 7. cikk 

A vámhatóság hibája A vámhatóság hibája 

A 3–6. cikkben említett cselekmények 

vagy mulasztások nem minősülnek a 

vámjogszabályok megsértésének, ha a 

vámhatóságok hibájából következnek be. 

A 3. és 6. cikkben említett cselekmények 

vagy mulasztások a Vámkódex 119. 

cikkével összhangban nem minősülnek a 

vámjogszabályok megsértésének, ha a 

vámhatóságok hibájából következnek be, 

de a vámhatóság felelős azért, ha a hibák 

kárt okoznak. 

 

 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A tagállamok biztosítják a jogi 

személyek felelősségre vonását a 

vámjogszabályok megsértéséért, 

amennyiben azt a javukra bármely, a jogi 

személyen belül vezető beosztást betöltő 

személy követte el akár egyénileg, akár a 

jogi személy szervének részeként eljárva, a 

következők alapján: 

(1)  A tagállamok biztosítják a jogi 

személyek felelősségre vonását a 3. és 6. 

cikkben meghatározott 
vámjogszabálysértésekért, amennyiben azt 

a hasznukra bármely, a jogi személyen 

belül vezető beosztást betöltő személy 

követte el akár egyénileg, akár a jogi 

személy szervének részeként eljárva, a 

következők alapján: 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A tagállamok biztosítják továbbá a 

jogi személyek felelősségre vonását, 

amennyiben az (1) bekezdésben említett 

személy felügyelete alatt álló valamely 

személy által az említett jogi személy 

javára elkövetett vámjogszabálysértést az 

(1) bekezdésben említett személy általi 

felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette 

lehetővé. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a)  Ezen irányelv alkalmazásában 

„jogi személy”: az alkalmazandó jog 

alapján jogi személyiséggel rendelkező 

bármely jogalany, kivéve az államokat 

vagy egyéb, közhatalmi jogosítványokat 

gyakorló közjogi testületeket, valamint a 

közjogi nemzetközi szervezeteket. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk (új) 

 Tényezők, amelyeket kisebb jelentőségű 

szabálysértés esetén figyelembe kell venni 

 (1)  A 3. cikkben említett szabálysértés 

enyhe voltának megállapításakor a 

tagállamok az eljárás – azaz annak 

megállapítása során, hogy történt-e 

vámjogszabálysértés – kezdetétől fogva 

biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik 

minden lényeges körülményt figyelembe 

vegyenek, beleértve adott esetben a 
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következőket: 

 a)  a jogsértést gondatlan magatartás 

következtében követték el; 

 b)  az érintett áru nem tartozik a 

Vámkódex 134. cikke (1) bekezdésének 

második mondatában és a 267. cikke (3) 

bekezdésének e) pontjában említett 

tilalmak vagy korlátozások hatálya alá; 

 c)  a jogsértés hatása csekély, vagy 

semmilyen hatása nincsen a megfizetendő 

vámok összegére; 

 d)  a jogsértésért felelős személy az 

eljárás során hatékonyan együttműködik 

az illetékes hatósággal; 

 e)  a jogsértésért felelős személy 

önkéntesen bejelenti a tudomására jutott 

jogsértést, amennyiben arról még nem 

folytattak vizsgálatot; 

 f)  a jogsértésért felelős személy 

bizonyítani tudja, hogy jelentős 

erőfeszítést tesz az uniós 

vámjogszabályoknak való megfelelésért 

azáltal, hogy például egy megfelelési 

rendszer segítségével magas szintű 

ellenőrzést képes gyakorolni a 

tevékenysége felett; 

 g)  a jogsértésért felelős személy olyan 

kis- vagy középvállalkozás tagja, amely 

még nem rendelkezik tapasztalatokkal a 

vámügyek terén. 

 (2)  Az illetékes hatóságok csak abban 

az esetben minősítenek enyhének egy 

jogsértést, ha a jogsértést nem 

súlyosbítják a 8b. cikkben említett 

tényezők. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8b. cikk 

 Tényezők, amelyeket súlyos jogsértés 

esetén figyelembe kell venni 

 (1)  A 3. vagy 6. cikkben említett 

szabálysértés súlyosságának 

megállapításakor a tagállamok az eljárás 

– azaz annak megállapítása során, hogy 

történt-e vámjogszabálysértés – kezdetétől 

fogva biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságaik az alábbi lényeges 

körülményeket figyelembe vegyék: 

 a)  a jogsértést szándékosan követték 

el; 

 b)  a jogsértés huzamosabb ideig 

fennállt, jelezve a folytatásának 

szándékát; 

 c)  az ehhez hasonló vagy kapcsolódó 

jogsértés folyamatos vagy ismétlődő, azaz 

azt egynél többször követték el; 

 d)  a jogsértés jelentősen kihat az 

elkerült behozatali vagy kiviteli vám 

összegére;    

 e)  az érintett áru a Vámkódex 134. 

cikke (1) bekezdésének második 

mondatában és a 267. cikke (3) 

bekezdésének e) pontjában említett 

tilalmak vagy korlátozások hatálya alá 

tartozik; 

 f)  a jogsértésért felelős személy 

elutasítja az illetékes hatósággal való 

együttműködést vagy teljes 

együttműködést; 

 g)  a jogsértésért felelős személy 

korábban követett már el jogsértést. 

 (2)  A 3. cikk f), g), p), qi) és qj) 

pontjában említett jogsértések jellegüknél 

fogva súlyos jogsértésnek minősülnek. 
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Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk 9. cikk 

A vámjogszabályok megsértésének 3. 

cikkben említett eseteiben alkalmazandó 

szankciók 

A vámjogszabályok enyhe megsértésének 

eseteiben alkalmazandó nem büntetőjogi 

szankciók  

A tagállamok hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciók kiszabását 

biztosítják a vámjogszabályok 3. cikkben 

említett megsértése esetén, a következő 

korlátok között: 

(1)  A tagállamok – az elkerült adók 

behajtásán túl – hatékony, arányos, 

visszatartó erejű és nem büntetőjogi 

szankciók kiszabását biztosítják azon 

vámjogszabályok 3. cikkben említett 

megsértése esetén, amelyek a 8a. cikkel 

összhangban enyhének minősülnek, a 

következő korlátok között: 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 1–5 %-áig terjedő pénzbírság; 

a)  a vámjogszabályok adóelkerüléssel 

összefüggő megsértése esetén az elkerült 

adó 70 %-áig terjedő pénzbírság; 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó 
megsértése esetén 150 EUR-tól 7 500 

EUR-ig terjedő pénzbírság. 

b)  a vámjogszabályok nem 

adóelkerüléssel összefüggő megsértése 

esetén 7 500 EUR-ig terjedő pénzbírság. 

 (2)  A szankciók mértékének az e cikk 

(1) bekezdésében meghatározott korlátok 

közötti meghatározása során a tagállamok 

biztosítják a 8a. cikkben felsorolt 

valamennyi lényeges körülmény 

figyelembevételét. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. cikk törölve 

A vámjogszabályok megsértésének 4. 

cikkben említett eseteiben alkalmazandó 

szankciók 

 

A tagállamok hatékony, arányos és  
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visszatartó erejű szankciók kiszabását 

biztosítják a vámjogszabályok 4. cikkben 

említett megsértése esetén, a következő 

korlátok között: 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 15 %-áig terjedő pénzbírság; 

 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó 

megsértése esetén 22 500 EUR-ig terjedő 

pénzbírság. 

 

Indokolás 

Ez a cikk törlésre kerül, összhangban a 4. cikk törlésével. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 11. cikk 

A vámjogszabályok megsértésének 5. és 6. 

cikkben említett eseteiben alkalmazandó 

szankciók 

A vámjogszabályok súlyos megsértésének 

eseteiben alkalmazandó nem büntetőjogi 

szankciók  

A tagállamok hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciók kiszabását 

biztosítják a vámjogszabályok 5. és 6. 

cikkben említett megsértése esetén, a 

következő korlátok között: 

(1)  A tagállamok – az elkerült adók 

behajtásán túl – hatékony, arányos, 

visszatartó erejű és nem büntetőjogi 

szankciók kiszabását biztosítják azon 

vámjogszabályok 3. és 6. cikkben említett 

megsértése esetén, amelyek a 8b. cikkel 

összhangban súlyosnak minősülnek, a 

következő korlátok között: 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 30 %-áig terjedő pénzbírság; 

a)  a vámjogszabályok adóelkerüléssel 

összefüggő megsértése esetén az elkerült 

adó 70%-ától 140%-áig terjedő 

pénzbírság; 

 aa)  a vámjogszabályok nem a meg 

nem fizetett vámhoz, hanem az adott áru 

értékéhez kapcsolódó megsértése esetén az 

elkerült adó 15%-ától 30%-áig terjedő 

pénzbírság; 

b)  a vámjogszabályok nem b)  a vámjogszabályok a meg nem 
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meghatározott árura vonatkozó 
megsértése esetén 45 000 EUR-ig terjedő 

pénzbírság. 

fizetett vámhoz és az adott áru értékéhez 

egyaránt nem kapcsolódó megsértése 

esetén 7 500 EUR-tól 45 000 EUR-ig 

terjedő pénzbírság. 

 (2)  A szankciók mértékének az e cikk 

(1) bekezdésében meghatározott korlátok 

közötti meghatározása során a tagállamok 

biztosítják a 8a. cikkben és a 8b. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt valamennyi 

lényeges körülmény figyelembevételét. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk (új) 

 A vámjogszabályok súlyos megsértésének 

eseteiben alkalmazandó további nem 

büntetőjogi szankciók 

 (1)  A 11. cikkben felsorolt 

szankciókon felül a tagállamok a 

Vámkódexszel összhangban az alábbi, 

nem pénzügyi szankciókat szabhatják ki, 

amennyiben súlyos jogsértés történt: 

 a)  az áruk végleges vagy ideiglenes 

elkobzása; 

 b)  egy már megadott engedély 

felfüggesztése. 

 (2)  A tagállamok a Vámkódexszel 

összhangban gondoskodnak arról, hogy a 

vámjogszabályok súlyos vagy ismétlődő 

megsértése esetén visszavonják  az 

engedélyezett gazdálkodói jogállást. 

 

 

Módosítás   33 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 b cikk (új) 

 



 

RR\1101421HU.doc 31/59 PE575.381v02-00 

 HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11b. cikk 

 Felülvizsgálat 

 (1) ...-tól/től [az irányelv 

hatálybalépésének dátuma] számított öt év 

elteltével a Bizottság a tagállamok 

illetékes hatóságaival közösen 

felülvizsgálja a 9. és 11. cikk alapján 

alkalmazandó pénzbírságok összegeit. A 

felülvizsgálati eljárás célja a vámunión 

belül kiszabott pénzbírságok összegeinek 

közelítése, a vámunió működésének 

összehangolása érdekében. 

 (2) A Bizottság évente közzéteszi a 3. 

és 6. cikkben említett 

vámjogszabálysértésekért a tagállamok 

által kiszabott szankciók részleteit.  

 (3) A tagállamok biztosítják a 

952/2013/EU rendelet 5. cikkének 2. 

pontja, valamint a 978/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 

értelmezése szerinti vámjogszabályok 

betartását. 

 _______________ 

 1Az Európai Parlament és a Tanács 

978/2012/EU rendelete ( 2012. október 25. 

) az általános tarifális preferenciák 

rendszerének alkalmazásáról és a 

732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 303., 

2012.10.31., 1. o.). 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11c. cikk 

 Vitarendezés 

 A tagállamok olyan vitarendezési eljárást 

biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy az 
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illetékes hatóságok a vámjogi szankciós 

eljárás megindítása vagy lefolytatása 

alternatívájaként megegyezés útján 

rendezzék az elkövetővel a vámjogszabály 

megsértésének kérdését, amennyiben az 

elkövető elfogadja az azonnal jogerőre 

emelkedő büntetést. 

 Mindazonáltal amennyiben igazságügyi 

kereset indítására kerül sor, az illetékes 

hatóságok csak az igazságügyi hatóság 

beleegyezésével köthetnek alkut. 

 A Bizottság iránymutatásokat ad a 

vitarendezési eljárásokra vonatkozóan 

annak érdekében, hogy a jogsértésért 

felelős személy számára biztosított legyen 

az egyenlő elbánás elve szerinti és 

átlátható vitarendezés lehetősége, 

valamint a megkötött egyezségek 

magukban foglalják az eljárás 

közzétételét. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. cikk törölve 

A szankciók hatékony alkalmazása és a 

szankcionálási hatáskör illetékes 

hatóságok általi gyakorlása 

 

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságok a 3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértésekre alkalmazandó 

szankciók típusának és szintjének 

meghatározásakor minden releváns 

körülményt figyelembe vegyenek, 

beleértve adott esetben a következőket: 

 

a) a jogsértés súlya és időtartama;  

az, ha a jogsértésért felelős személy 

engedélyezett gazdálkodó; 

 

a megkerült behozatali vagy kiviteli vám  
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összege; 

az, ha az érintett áru a Vámkódex 134. 

cikke (1) bekezdésének második 

mondatában említett tilalmak vagy 

korlátozások hatálya alá tartozik, vagy 

közbiztonsági kockázatot jelent; 

 

a jogsértésért felelős személy illetékes 

hatósággal való együttműködésének 

szintje; 

 

a jogsértésért felelős személy korábbi 

jogsértései. 

 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk (új) 

 Megfelelés 

 A tagállamoknak gondoskodniuk kell 

arról, hogy az uniós vámjogszabályoknak 

való megfelelésről és a további megfelelés 

módjáról szóló útmutatások és kiadványok 

könnyen hozzáférhető, érthető és 

naprakész formában elérhetőek legyenek 

az érintett felek számára. 

Indokolás 

E módosítás általánosságban meghatározza az útmutatások és a kiadványok formáját. E 

módosítás meghatározza azt is, hogy az útmutatásokat és kiadványokat az érintett felek 

számára elérhetővé kell tenni. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk 

Elévülés 

13. cikk 

Elévülés 
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(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 3–

6. cikkben említett vámjogszabálysértések 

miatt indított eljárások elévülési ideje a 

vámjogszabályok megsértésének napjától 

kezdődően négy év legyen. 

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. 

és a 6. cikkben említett 

vámjogszabálysértések miatt 

kezdeményezett eljárások elindításának 

elévülési ideje a vámjogszabályok 

megsértésének napjától kezdődően négy év 

legyen. 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a 

vámjogszabályok folytatólagos vagy 

ismétlődő megsértése esetében az elévülési 

idő a vámjogszabályok megsértését képező 

cselekmény vagy mulasztás 

megszűnésének napján kezdődjön. 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a 

vámjogszabályok folytatólagos vagy 

ismétlődő megsértése esetében az elévülési 

idő a vámjogszabályok megsértését képező 

cselekmény vagy mulasztás 

megszűnésének napján kezdődjön. 

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az 

elévülési időt az illetékes hatóság minden 

olyan cselekménye megszakítsa, amelyről 

a szóban forgó személyt értesítették, és 

amely a vámjogszabályok ugyanazon 

megsértését illető nyomozáshoz vagy jogi 

eljáráshoz kapcsolódik. Az elévülési idő a 

megszakító cselekmény napján kezdődik. 

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az 

elévülési időt a jogsértésért felelős személy 

cselekménye, valamint az illetékes hatóság 

minden olyan cselekménye megszakítsa, 

amelyről a szóban forgó személyt 

értesítették, és amely a vámjogszabályok 

ugyanazon megsértését illető nyomozáshoz 

vagy jogi eljáráshoz kapcsolódik. Az 

elévülési idő a megszakító cselekmény 

véget érésének napján folytatódik. 

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy az 

(1) vagy a (2) bekezdésben említett naptól 

számított nyolc év elteltével ne legyen 

lehetőség a 3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértések miatt indított 

eljárások megindítására vagy 

továbbfolytatására. 

(4)  A 14. cikk (2) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

hogy az (1) vagy a (2) bekezdésben 

említett naptól számított nyolc év elteltével 

– az elévülési idő e cikk (3) bekezdésében 

említett megszakításától függetlenül – ne 

legyen lehetőség a 3 és 6. cikkben említett 

vámjogszabálysértések miatt indított 

eljárások megindítására vagy 

továbbfolytatására. 

(5)  A tagállamok a szankciót 

kiszabásáról szóló határozatok 

végrehajtására vonatkozóan három éves 

elévülési időt biztosítanak. Az említett 

időszak a határozat jogerőre 

emelkedésének napján kezdődik. 

(5)  A tagállamok a szankciót 

kiszabásáról szóló határozatok 

végrehajtására vonatkozóan három éves 

elévülési időt biztosítanak. Az említett 

időszak a határozat jogerőre 

emelkedésének napján kezdődik. 

(6)  A tagállamok megállapítják az (1), 

(4) és (5) bekezdésben említett elévülési 

időszak nyugvásának eseteit. 

(6)  A tagállamok megállapítják az (1), 

(4) és (5) bekezdésben említett elévülési 

időszak nyugvásának eseteit. 
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Módosítás   38 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek és átadják 

egymásnak a 3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértést képező cselekmény 

vagy mulasztás miatti eljáráshoz szükséges 

információkat, különösen amennyiben 

egynél több tagállam indított eljárást 

ugyanazon személy ellen, ugyanazon 

tényállás tekintetében. 

A tagállamok együttműködnek és átadják 

egymásnak a 3. és a 6. cikkben említett 

vámjogszabálysértést képező cselekmény 

vagy mulasztás miatti eljáráshoz szükséges 

információkat, különösen azokban az 

esetekben, amelyekben egynél több 

tagállam indított eljárást ugyanazon 

személy ellen, ugyanazon tényállás 

tekintetében. A tagállamok közötti 

együttműködés célja az árukon végzett 

vámellenőrzések hatékonyságának 

javítása és az eljárások összehangolása az 

Unión belül. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság felügyeli a tagállamok közötti 

együttműködést a vámellenőrzések és 

vámjogi szankciók eredményességére 

vonatkozó kulcsfontosságú mutatók 

létrehozása, a legjobb gyakorlatok 

terjesztése, valamint a vámtisztviselők 

képzésének összehangolása érdekében. 

 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

17. cikk 17. cikk 

Lefoglalás Lefoglalás 
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A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságok ideiglenesen lefoglalhassanak a 

3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértésekhez használt 

bármely árut, fuvareszközt és bármely más 

eszközt. 

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságok ideiglenesen lefoglalhassanak a 

3. és 6. cikkben említett 

vámjogszabálysértésekhez használt 

bármely árut, fuvareszközt vagy más 

eszközt. Amennyiben egy szankció 

kivetését követően a tagállam véglegesen 

lefoglalja az ilyen jellegű árukat, 

választhat adott esetben az áruk 

megsemmisítése, újrafelhasználása vagy 

újrahasznosítása között. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság 2017. december 31-ig jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az uniós vámjogszabályok 

végrehajtásának további elemeiről, 

például a felügyeletről, az ellenőrzésről és 

a nyomozásról, amelyet adott esetben az 

irányelv kiegészítésére irányuló 

jogalkotási javaslat kísér. 

Indokolás 

A módosítás tisztázza, hogy a vámjogszabályok a szankciókon kívül más elemeket – például 

ellenőrzést, felügyeletet és nyomozást – is tartalmaznak, amelyeket jobban össze kell hangolni 

az uniós vámjogszabályok egységes végrehajtását és alkalmazását jelentő átfogó cél 

érdekében 

 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. cikk (új) 

 Tagállami jelentéstétel 

 A tagállamok elküldik a Bizottságnak a 
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jogsértésekre vonatkozó statisztikákat 

kimutatva azt, hogy e jogsértések nyomán 

milyen szankciókat vetettek ki, annak 

érdekében, hogy a Bizottság értékelni 

tudja az irányelv alkalmazását. Az ilyen 

módon szolgáltatott információkat az 

irányelv hatálybalépését követően évente 

kell elküldeni. A Bizottság ezeket az 

adatokat felhasználhatja az irányelv 

felülvizsgálata során a nemzeti 

szankciórendszerek fokozottabb közelítése 

céljából. 
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INDOKOLÁS 

Az Európai Bizottság 2013. december 13-án irányelvjavaslatot tett közzé a vámjogszabályok 

megsértésére és szankciókra vonatkozó uniós jogi keretre vonatkozóan. 

 

Annak ellenére, hogy a vámunió az Európai Unió egyik alappillérének és az egységes piac 

gerincének tekinthető, továbbra sincsen integrált megközelítés a vámjogszabályok 

végrehajtása, köztük a szankciók kiszabása tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a szabályok 

ugyanazok, de megsértésük esetén az alkalmazott szankciók jelentősen eltérnek. 

 

A vámunió és a kereskedelmi politika az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért 

csak az EU dolgozhat ki közös megközelítést a vámjogszabályok érvényesítéséhez.  A 

tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy két cél elérésére törekednek, különös 

tekintettel arra, hogy a vámhatóságok közötti kapcsolattartás és a vámhatóságok teljesítménye 

olyan hatékony legyen, mintha egy közös szervként működnének, azonos eredményeket hozó 

ellenőrzéseket biztosítva és támogatva a jogszerű üzleti tevékenységet, valamint megfelelően 

védve az Unió pénzügyi érdekeit. Elég egyértelmű ugyanakkor, hogy a végrehajtás, köztük a 

szankciók integrált megközelítése nélkül nem kivitelezhető a tagállamok vámhatóságainak 

egységes fellépése, különös tekintettel a tagállamok szankcionáló rendszerei közötti jelentős 

eltérésekre – amint erre a vámjogi szankciókkal foglalkozó projektcsoport 2010. évi jelentése 

is rávilágított. 

 

Ezek a különbségek kölcsönös bizalomhiányt teremtenek a közigazgatási szervek között, 

márpedig a vámunió megfelelő irányításához és az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez 

elengedhetetlen a vámhatóságok közötti bizalom és együttműködés.  E különbségek emellett 

aláássák az Európai Unió területén működő gazdasági szereplők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket is. A vámjogi szankciók közötti eltéréseket az Európai Bíróság olyan 

intézkedésnek tekintette, amelynek hatása mennyiségi korlátozással egyenértékű. A piaci 

torzulás kockázata és az egyenlő versenyfeltételek hiánya valószínűsíthetően tovább erősödik 

majd az engedélyezett gazdálkodói jogálláshoz kapcsolódó új rendelkezésekkel, amelyek 

értelmében a súlyos és ismétlődő jogsértések e jogállás elvesztéséhez vezethetnek (az Uniós 

Vámkódex 39. cikke), és ezáltal egy kereskedelemkönnyítő intézkedés az uniós 

vámjogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolódik össze. 

 

Amennyiben a tagállamok szankcionáló rendszerei közötti különbségek fennmaradnak, ez 

előbb vagy utóbb azt jelentheti, hogy egy vállalat az egyik országban elveszítheti 

engedélyezett gazdálkodói jogállását, egy másik tagállamban, ugyanazon jogsértést elkövető 

másik vállalat viszont nem. Ez az e-kereskedelem növekedésével egyre inkább időszerű – 

különösen a mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók számára –, mivel ennek során a 

megfelelési rendszereket illetően nagyobb jogbiztonságra, valamint a jogsértések különböző 

vámhatóságok általi kezelési módja tekintetében nagyobb átláthatóságra van szükség. 

 

Végül, de nem utolsósorban azért is szükség van a szankcionálási rendszerek 

konvergenciájára, hogy az EU megfeleljen az Általános Vám- és Kereskedelmi 

Egyezményben (GATT) vállalt külső kötelezettségeinek.  

Az 1994. évi GATT X. cikkének 3a) pontja kimondja, hogy: 
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A szerződő felek egységes, pártatlan és ésszerű módon kezelik az e cikk (1) bekezdésében 

említett valamennyi jogszabályt, határozatot és rendelkezést.  

  

Az uniós vámjogszabályok követelményei 

 

Az Unió vámjogszabályai hatékony, visszatartó erejű és arányos szankcionáló rendszerek 

kialakítását írja elő a tagállamok számára. Ezért az irányelvnek – az EUMSZ belső piac 

megteremtésére és működésére vonatkozó 114. cikke, valamint az EUSZ vámügyi 

együttműködésről szóló 33. cikke alapján, illetve a Modernizált Vámkódex időben történő 

végrehajtásával és az elektronikus vámrendszerrel összhangban – az uniós vámjogszabályok 

végrehajtására vonatkozó tagállami megközelítések konvergenciájának fokozására kell 

törekednie. 

 

 

A kereskedelem megkönnyítése és a megfelelés javítása 

 

Az irányelvnek el kell ismernie, hogy a vámügyekben érintett legtöbb gazdasági szereplő 

legitim vállalkozás, amely a vámjogszabályok teljesítésére törekszik. A vámügyi 

tevékenységek során a gazdasági szereplőket partnereknek kell tekinteni, ezzel indokolható, 

hogy jogsértések esetén a megfelelést büntetőjogi szankciók helyett elsősorban nem 

büntetőjogi szankciókkal lehet eredményesen biztosítani.  

A jelentés tisztázza az irányelv hatályát annak biztosítása érdekében, hogy csak a 

gondatlanságból vagy szándékosan elkövetett jogsértések minősüljenek jogsértésnek, 

megszüntetve az objektív felelősség körét, amely nem írja elő a vétkesség mértékét. A 

gondatlan magatartás meghatározása a nem büntetőjogi szankciókat harmonizáló irányelv 

lényeges pontja, mivel a gondatlanságot még abban az esetben sem szabad 

bűncselekményként szankcionálni, ha azt objektív körülmények, például pénzügyi 

következmények súlyosbítják. Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy személy nem 

követett el gondatlanságot, nem volt tudomása a tényekről és ésszerű gondosság tanúsítása 

esetén sem láthatta előre az eseményeket, akkor e személyre nem szabad szankciókat kivetni- 

Ezenkívül egy hibát csak abban az esetben szankcionálni, ha az rendszeres gondatlan vagy 

szándékos magatartásból következik. A szándékosan elkövetett jogsértéseket egy adott 

küszöb felett a büntetőjog alapján lehet szankcionálni, lehetővé téve a tagállamok számára 

olyan intézkedések meghozatalát, amelyek elég elrettentőek a csaló magatartás büntetéséhez. 

 
Ahhoz, hogy a szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek, lehetőséget kell 

biztosítani a vámhatóságok számára az adott körülmények mérlegelésére és az ez alapján kiválasztott 

legmegfelelőbb szankciók kiszabására, mivel ez a nem megfelelés csökkentésének hatékony módjának 

bizonyult. Az irányelvnek ugyanakkor keretet kell biztosítania ahhoz, hogy a tagállamok egységesen 

értelmezzék ezeket az enyhítő és súlyosbító körülmények mibenlétét, az önkéntes bejelentéstől kezdve 

az együttműködés megtagadásáig. Az objektív felelősségre vonatkozó rendelkezések 

ellentmondanak e megközelítésnek, amellett, hogy olyan jogi alapelveket is kétségbe vonnak, 

amilyen például az ártatlanság vélelme, mivel a szankcionálásnak nem feltétele a vétkesség 

egyetlen eleme sem. Az objektív felelősségre vonatkozó rendelkezések alááshatják a 

növekedést és a törvényes kereskedelmet, amellett, hogy nem valószínű az eredményessége, 

nem javítaná a megfelelést. 
 

A jogsértések osztályozására – a kisebb és súlyos jogsértések megkülönböztetésére – 

ugyanakkor annál is inkább szükség van, mivel előfordulhat, hogy súlyos vagy ismételt 
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jogsértés elkövetése esetén megszüntetik az engedélyezett gazdálkodói jogállást, illetve az 

Uniós Vámkódex nem határozza meg a súlyos jogsértés fogalmát.  A jogsértések Európai 

Bizottság általi osztályozásának kezdeti logikája megmaradt a különböző kategóriákkal és 

annak felsorolásával, hogy a tagállamok mit tekintenek kisebb jogsértésnek – ilyen például a 

határidők elmulasztása. 

 
 

 

Arányosság 

 

A szankcionálási rendszer arányosságának biztosítása érdekében a bírság összegét nem 

szabad az áru értéke alapján meghatározni. A szankciónak a kijátszott vámok összege alapján 

kell megállapítani, hogy az a jogsértés pénzügyi következményeihez kapcsolódjon. Az áru 

értéke alapján kivetett szankció aránytalan rendszerhez vezethet, amely során egy nagy értékű 

áruval kapcsolatos jogsértés katasztrofális következményekkel járhat a vállalatra nézve. 

Ahhoz, hogy a vámtétellel nem rendelkező áruk vagy egy konkrét áruhoz nem kapcsolódó 

jogsértések esetén rugalmasságot lehessen biztosítani, egy fix összeget kell meghatározni. Bár 

összehangolt keretet kell kialakítani, olyan felső határértékeket szabó tartományokat kell 

meghatározni, amelyek mérlegelési mozgásteret biztosítanak a vámhatóságoknak, hogy a 

súlyosbító vagy enyhítő körülmények függvényében kiigazíthassák a bírságokat. A 

pénzbírságokon kívül már szankciókat is lehetővé kell tenni, amilyen például az engedélyezett 

gazdálkodói jogállás Uniós Vámkódexben is említett elvesztése, illetve az áruk elkobzása. 

A vámhatóságoknak figyelembe kell venni a peres eljárás különösen a kisvállalkozásokat 

sújtó költségeit is, ezért lehetőséget kell biztosítaniuk a vitarendezési eljárásoknak, amelyeket 

az uniós szintű összhang biztosítása érdekében meg kell határozni. 

 

 

A büntetőjogi és a nem büntetőjogi szankciók közötti finom határvonal megrajzolása 

 

Az irányelv célja a vámjogszabályok megsértésekor kivetett nem büntetőjogi szankciók 

harmonizálása mint a megfelelés javításának és a jogsértések csökkentésének legmegfelelőbb 

kerete. A csalás céljából szándékosan elkövetett jogsértések esetén a tagállamok egy adott 

küszöb felett büntetőjogi szankciókat vethetnek ki az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 

ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvvel (PIF-irányelv) 

összhangban, amely ugyanezen küszöbérték alatt nem büntetőjogi szankciók kivetésére nyújt 

lehetőséget. A két irányelv összekapcsolása összhangban van a tagállamok többségében 

követett gyakorlattal, amelyekben a vámjogszabályoknak való megfelelést biztosítani hivatott 

büntetőjogi és nem büntetőjogi szankciókat vegyesen alkalmazzák. A PIF-irányelv 

ugyanakkor önmagában nem elegendő, mivel nincsen olyan európai jogszabály, amely 

szankcionálná a gondatlanságból elkövetett jogsértéseket, pedig ezek teszik ki a 

vámjogszabálysértések eseteinek többségét. 

 

Bizonyos – például a felbujtásra, bűnsegélyre, bűnpártolásra és kísérletre vonatkozó – 

rendelkezések egyes tagállamokban büntetőjogi kategóriák, de hét tagállamban nem 

büntetőjogi alapon is büntethető. Tisztázni kell, hogy e cselekmények szándékos elkövetése 

ezen irányelv értelmében nem büntetőjogi szankciókat, az irányelv hatályán kívül viszont 

büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.  
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Szükséges elmozdulás az utólagos megfeleléstől az előzetes megfelelés felé 

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vámügyekkel és kereskedelemmel foglalkozó 

személyek aktív tájékoztatást kapjanak a vámjogszabályoknak való megfelelésről és azok 

folyamatos betartásáról.  A tagállamok közigazgatási szankcionáló rendszereinek ezért 

gondatlan magatartás esetén csak a végső esetben kell szankciókat kivetniük, annak fényében, 

hogy a jogsértésért felelős személynek miről kellett volna tudnia, illetve mit kellett volna 

tennie a jogsértés elkerülése érdekében. A szankcionálási rendszer alkalmazása központjában 

a gondatlanság megállapításának kell állnia. 

 

Az ikt-eszközök alkalmazása lehetővé teheti a szabályoknak való megfelelés valós idejű 

nyomon követését, ehhez arra van szükség, hogy a teljes megfelelés biztosítása érdekében a 

gazdasági szereplők szorosan együttműködjenek, valamint a tagállamok végrehajtsák az 

Uniós Vámkódexben az elektronikus rendszerre vonatkozó rendelkezéseket. Emellett az 

Uniós Vámkódexben meghatározott követelményeknek megfelelően a tagállamok azt is 

vállalták, hogy részt vesznek az Európai Bizottság által továbbfejlesztendő közös 

kockázatkezelő rendszerben. Ez a végrehajtás egyik alappillérét jelenti, amely kiegészíti az 

egységes szankcionálási rendszer kialakítását. 
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A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL  

Vicky Ford 

elnök asszony 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

BRÜSSZEL 

Tárgy: Vélemény a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra 

vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 

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

Tisztelt Elnök Asszony! 

2016. február 29-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy véleményezze a tárgyban szereplő javaslat 

jogalapjának megfelelőségét. 

2016. április 21-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

I – Háttér 

 

2016. február 29-i levelében a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) az eljárási 

szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottság véleményét kérte a 

fenti javaslat jogalapjának megfelelőségéről. 

 

A Bizottság javaslata az EUMSZ vámügyi együttműködéssel foglalkozó 33. cikkén alapul, 

amely felhatalmazza az Uniót, hogy ebben a kérdésben a rendes jogalkotási eljárás keretében 

intézkedéseket tegyen.  

 

A javaslat IMCO bizottságon belüli előadója úgy vélte, hogy az EUMSZ 114. cikke, amely a 

jogszabályoknak a belső piac megteremtése és működése érdekében történő közelítésével 

foglalkozik, jobban tükrözné a javaslat célkitűzéseit, illetve hozzáigazítaná a javaslatot az 

Uniós Vámkódexhez1, amely szintén az EUMSZ 114. cikkén alapul.  

 

 

II. – A javaslat 

 

Bár a vámügyi jogalkotás harmonizált terület és az Unió hatáskörébe tartozik, a 

tagállamoknak továbbra is lehetőségük marad szankciókkal és a vámjogszabályok 

megsértésével kapcsolatos jogi előírások elfogadására. 

 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról 

(átdolgozás), HL L 269., 2013.10.10., 1–101. o. 



 

RR\1101421HU.doc 43/59 PE575.381v02-00 

 HU 

A Vám 2013 program keretében a Bizottság 24 tagállam nemzeti rendszerét értékelte a 

vámjogszabályok megsértése és a szankciók tekintetében.1 A Bizottság jelentős számú eltérést 

talált a rendszerek között, és megállapította, hogy ezek a különbségek negatív 

következményekkel járnak. E következmények nemcsak nemzetközi szinten, hanem az 

európai színtéren is éreztetik hatásukat, mivel a vámügyi jogszabályok eltérő végrehajtása 

megnehezítheti a vámunió hatékony irányítását. Az eltérő szabályok ezenkívül a gazdasági 

szereplőkre is hatással vannak, valamint befolyásolják a belső piac lényegének számító 

egyenlő versenyfeltételeket is. A Bizottság az indokolás 1.1. szakaszában, valamint a javaslat 

(3) preambulumbekezdésében is elismeri, hogy ezek az eltérések alátámasztják a jogalkotási 

aktus szükségességét. 

 

Az indokolás szerint a javaslat hatásvizsgálatában (2.2.) a Bizottság rámutatott arra, hogy „a 

tagállamok közötti együttműködés további megerősítését indokolják továbbá az uniós 

vámjogszabályok területén bevezetett bizonyos könnyítések és egyszerűsítések, valamint az a 

célkitűzés, hogy ezeket az engedélyezett gazdálkodók igénybe vehessék”.  

 

A javaslat tartalmaz egy közös listát azokról a cselekményekről és mulasztásokról, amelyeket 

az Uniós Vámkódex és egyéb vámügyi jogszabályok megsértésének kellene tekinteni, 

objektív felelősség hatálya alá tartozó eseteket és szándékosan vagy gondatlanságból 

elkövetett jogsértéseket határozva meg (a javaslat 1–5. cikkei). A 6. cikk a korábban 

jogsértésként említett cselekményekre való felbujtással, ezek bűnsegédletével és ezek 

elkövetésének kísérletével foglalkozik. A javaslat 7. cikke a vámhatóság által elkövetett 

hibákat, a 8. cikk pedig a jogi személyek felelősségét tárgyalja. A 9–12. cikkek a szankciók 

anyagi jogi korlátait valamint az alkalmazásukat irányító elveket határozzák meg. A 13. és 14. 

cikk eljárási rendelkezéseket tartalmaz, az elévülési időkkel és a közigazgatási eljárás 

felfüggesztésével foglalkozik. A 15. cikk a joghatóság gyakorlásának helyét határozza meg. A 

16. cikk a tagállamok közötti együttműködést tárgyalja, kötelezve a tagállamokat az 

információcserére, valamint alkalmazva a non bis in idem elvét, garantálva, hogy ugyanazon 

tényállás alapján senki ellen ne folyhasson eljárás egynél több tagállamban. A 17. cikk 

kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák a vámjogszabálysértés elkövetéséhez használt 

bármilyen eszköz lefoglalásának lehetőségét. A javaslat végül (a 18–21. cikkekben) az 

irányelv betartásával és átültetésével kapcsolatos jelentéstételre és azok felülvizsgálatára is 

kitér.  

 

 

III. – A javasolt jogalap 

 

E javaslat javasolt jogalapja az EUMSZ 33. cikke, amely a következőképpen szól: 

 

 

2. FEJEZET 

VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

33. cikk 
(az EKSz. korábbi 135. cikke) 

                                                 
1 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 

Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.  
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A Szerződések alkalmazási körében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 

eljárás keretében intézkedéseket tesz a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a 

Bizottság közötti vámügyi együttműködés erősítésére. 

 

 

Javasoljuk az EUMSZ alábbi, 114. cikkének beillesztését a jogalapba (utólagos kiemelés): 

 

 

3. FEJEZET 

JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE 

 

114. cikk  
(az EKSz. korábbi 95. cikke) 

  

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatározott célkitűzések 

megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a 

Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső 

piac megteremtése és működése. (...) 

 

 

IV. – Ítélkezési gyakorlat 

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „egy közösségi jogi aktus jogalapja 

megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 

felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”1. A 

helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 

megsemmisítésére. 

 

Elvileg a jogi aktus csak egy jogalapon nyugodhat. Kettős jogalap csak akkor alkalmazható, 

ha a jogi aktus egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több olyan összetevőből áll, 

amelyek kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos 

vagy közvetett lenne2, azzal a feltétellel, hogy az egyes jogalapokra külön-külön előírt 

eljárások egymással nem összeegyeztethetetlenek.3  

 

 

V. – Elemzés 

 

Az EUMSZ 33. cikkét a vámügyi együttműködéssel kapcsolatban elfogadott egyéb 

jogalkotási aktusok, például az Uniós Vámkódex és a Vám 2020 rendelet jogalapjába is 

                                                 
1  A C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügyben hozott ítélet 

(EBHT 1987., 1439. o.) 5. pontja; a C-440/05 sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., I-

9097. o.); a C-411/06. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EHBT 2009., I-

7585. o.). 
2 A C-411/06. sz., Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy (EBHT 2009., I-07585. o.) 47. pontja. 
3 A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy („Titán-dioxid”) (EBHT 1991., I-2867. o.) 17–25. pontja. 
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beillesztették.1 A vámügyi együttműködés fogalma nincs egyértelműen meghatározva, de 

mivel az az EUMSZ II. címének (Az áruk szabad mozgása) 2. fejezetében (Vámügyi 

együttműködés) szerepel, széles körben alkalmazták a vámunió kapcsán, például a vámok, a 

csalás megelőzése, valamint az Unió vámterületére belépő áruk ellenőrzése tekintetében.2 Az 

EUMSZ 33. cikke tehát a megfelelő jogalap, amennyiben a vámhatóságok közötti 

együttműködési keretről van szó. 

 

Az EUMSZ 114. cikke képezi a belső piaccal kapcsolatos harmonizációs intézkedések 

jogalapját. Az e cikk szerinti harmonizációs intézkedések előfeltétele, hogy a tagállamok 

kérdéssel kapcsolatos jogszabályai eltérjenek, ami fennakadásokhoz vezethet a belső piacon 

zajló kereskedelemben. Ezt a cikket lehet olyankor alkalmazni, amikor valószínű, hogy a 

nemzeti jogszabályok ilyen eltérése fennáll, a valószínűség azonban nem lehet pusztán 

hipotetikus. A Bíróság többször alkalmazta ezt a megközelítést ítélkezési gyakorlatában, 

ugyanakkor a„valószínűség” fogalmát nem definiálta. A Bíróság ugyanakkor egyetlen 

alkalommal sem fogadta el az EUMSZ 114. cikkét egy jogszabály jogalapjaként, ha úgy 

találta, hogy nincsenek eltérések a nemzeti jogszabályok között, és nem is valószínű, hogy fel 

fognak merülni.  

 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az EUMSZ 114. cikkében szereplő intézkedések célja 

a belső piac megteremtése és működése feltételeinek javítása, és ténylegesen e céllal kell 

rendelkezniük, hozzájárulva az áruk szabad mozgását, illetve a szolgáltatásnyújtás 

szabadságát akadályozó, valamint a versenyt torzító tényezők felszámolásához.3 

 

A Bizottság javaslatának célja, hogy orvosolja az európai piacon belüli 

vámjogszabálysértéseket és az azok utáni szankciókat szabályozó rendszerek közötti 

eltérésekből adódó problémákat. Ahogyan azt a javaslat preambuluma és indokolása is 

leszögezi, e különbségek három szinten merülnek fel: először is nemzetközi szinten, ahol az 

Uniónak garantálnia kell a rá vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartását; másodszor a 

vámunió keretén belül, ahol a cél a vámunió hatékonyabb irányítása; harmadszor pedig a 

belső piac szintjén, ahol a Bizottság elismeri, hogy a jelenlegi status quo nem biztosítja az 

egyenlő versenyfeltételeket, a gazdasági szereplők ugyanis nem ugyanazon feltételek és 

szabályok mellett működnek. A javaslat tehát nem csupán a vámügyi együttműködés 

megerősítését célozza, hanem a belső piac torzulásainak orvoslását is, a 28 tagállam 

mindegyikében alkalmazandó egységes szabályok révén.  

 

A javaslat legtöbb rendelkezése valóban a jogszabálysértések közigazgatási szankciói 

egységes listájának, illetve a jogszabálysértésnek tekintendő cselekmények és mulasztások 

egységes listájának létrehozását célozza. Bár néhány rendelkezés szigorúan az együttműködés 

kérdésével foglalkozik (a 15. cikk (2) bekezdése és a 16. cikk), például az információcsere 

tekintetében, a legtöbb rendelkezés a nemzeti szabályok közelítését célozza.  

 

                                                 
1 A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program létrehozásáról, valamint a 

624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1294/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 347., 2013.12.20., 209–220. o. 
2
 Az Európai Unió Tanácsa, a vámunió fejlődése érdekében követendő stratégia terén elért előrehaladásról szóló 

tanácsi következtetések, 2012. december 10. és 11., Brüsszel, elérhető a 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf címen.  
3 A C-491/01. sz. British American Tobacco (Investments) Ltd és Imperial Tobacco Ltd ügyben hozott ítélet 

(EBHT 2002., I-11453. o.), 60. pontja. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf
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Ahogyan azt a Bíróság is elismeri, lehetséges kettős jogalapot alkalmazni olyankor, amikor 

mindkét jogi rendelkezés szervesen összekapcsolódik a jogalkotási aktussal. Ebben az esetben 

a javasolt irányelv céljára és tartalmára való tekintettel nem lehet elválasztani egymástól 

egyrészt a vámunió hatékonyabb irányítására irányuló célkitűzést, másrészt az annak 

biztosítására irányuló célkitűzést, hogy a gazdasági szereplőkre ugyanazon szabályok 

vonatkozzanak, és így ne lehessen előnyökhöz jutni az engedékenyebb tagállamokban.  

 

A szóban forgó javaslat nem korlátozódik a tagállamok közötti vámügyi együttműködés 

megerősítésére, hanem aktívan foglalkozni kíván a különböző nemzeti rendszerek által 

okozott belső piaci torzulásokkal is. Ezért az EUMSZ 33. cikke mellé az EUMSZ 114. cikkét 

is be kell illeszteni. A két rendelkezés szorosan összekapcsolódik, és a másikhoz képest egyik 

sem járulékos.  

 

Meg kell jegyezni, hogy az EUMSZ 114. cikkében említett eljárással összhangban kötelező az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultáció.  

 

 

VI – Következtetés és ajánlás 

 

A javaslat megfelelő jogalapját az EUMSZ 33. és 114. cikke képezik. 

 

2016. április 21-i ülésén a Jogi Bizottság ennek megfelelően 17 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül1 úgy határozott, hogy ajánlja, hogy a vámjogszabályok 

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

és tanácsi irányelv megfelelő jogalapja az EUMSZ 33. és 114. cikke legyen. 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 A zárószavazáson jelen voltak: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel 

Voss (alelnökök), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese 

Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, Szájer József, Cecilia Wikström és Josef 

Weidenholzer (az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján). 
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VÉLEMÉNY A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére 

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 vélemény előadója: Franck Proust 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér 

Az Európai Unió Vámkódexe lehetővé tette a vámjogszabályok harmonizációját. 

Végrehajtása – azaz a vámszabályok betartatása és a törvényi szankcionálás biztosítása – 

azonban a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartozik. 

Következésképpen a vámjogszabályok végrehajtására 28 különböző jogszabályrendszer 

alapján, különböző közigazgatási és jogi hagyományok szerint kerül sor. Ezért 

tagállamonként igen eltérőek a meghatározások és a szankciók mértéke. 

A Bizottság a Vám 2013 program keretében 24 önkéntes tagállam részvételével 

projektcsoportot alakított, amely áttekintette, miként rendszerezik a tagállamok az egyes 

vámjogszabálysértéseket, illetve a vonatkozó szankciókat.  

Az előadó álláspontja: 

Az előadó három szempontból igyekszik megközelíteni az irányelvjavaslatot: keret, tartalom 

és forma. 

1) Jelen irányelv kerete valódi kényszert jelent. Ha csupán a címet tekintjük, egyes 

kifejezések (megsértés, szankció) a szubszidiaritás elvére utalnak. 

Annak érdekében, hogy az INTA bizottság véleményét teljes mértékben tiszteletben tartsák és 

figyelembe vegyék, az előadó inkább a nemzetközi kereskedelem szemszögéből közelíti meg 

a kérdést.  

2) A Vám 2013 program eredménye alapján a jogsértések küszöbe és a határidők tekintetében 

olyan különbségek mutatkoznak, hogy az megkérdőjelezi vámuniónk hitelességét és 

működőképességét kereskedelmi partnereinkkel szemben. 
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Átláthatóságra és érthetőségre van tehát szükség, amely megtakarításokat is eredményezne. A 

WTO keretében vállalt kötelezettségeinket teljesítenünk kell piacunk egészének védelme 

érdekében. Az Egyesült Államok a WTO előtt már rámutatott az európai belső piac 

következetlenségeire. 

Az előadó az irányelvjavaslatot mindenekelőtt a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére 

vonatkozó megállapodás összefüggésében szeretné vizsgálni. Egy ügynökség vagy más szerv 

alkalmas lenne az elemzés és koordináció feladatának ellátására anélkül, hogy sérülne a 

szubszidiaritás elve. Az Európai Unió és a harmadik országok gazdaságának szempontjából 

szükség van az ellenőrzésektől a szankciók kivetéséig terjedő témákról való 

információcserére. 

A szankciók és jogsértések rendszerének egyszerűsítése koherenciát is teremt majd. Ezért a 

tagállamoknak koherens módon kell közelíteniük a szankciókat, nem küszöbértékek, hanem 

szankciós sávok bevezetésével. Nem fogadható el, hogy a gazdasági szereplők 

elkerülhessenek mindenfajta szankciót a belső piacon, és hogy ilyen hatalmas különbségek 

létezzenek. 

Végezetül az előadó javasolja, hogy a jogsértés területisége kapjon elsőbbséget a joghatóság 

kiválasztásának kritériumai között a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztása 

(„forum shopping”) elleni fellépés érdekében, valamint javasolja dömpingellenes vizsgálat 

esetén az áruk vámhatóság általi nyilvántartásba vételének javítását, elkerülendő a 

készleteknek az adó formájában kivetett szankciókra való tekintettel történő felhalmozását. 

3) Formai szempontból az előadó szeretné, ha az irányelvjavaslat eredményes és áttekinthető 

formát öltene, amely lehetővé teszi az ambiciózus javaslatok illetékes bizottság elé 

terjesztését, ugyanakkor megvilágítva a helyzet sürgősségét nemzetközi kötelezettségeink 

nem teljesítése és a gazdasági szereplők szükségletei szempontjából. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás   1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  Következésképpen a 

vámjogszabályok megsértésére és a 

vámjogi szankciókra 28 különböző 

jogszabályrendszer irányadó. Ennek 

eredményeképpen az uniós 

(2)  Következésképpen a 

vámjogszabályok megsértésére és a 

vámjogi szankciókra 28 különböző 

jogszabályrendszer irányadó. Ennek 

eredményeképpen az uniós 
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vámjogszabályok megsértését az Unión 

belül nem mindenhol azonos módon 

kezelik, és az egyes ügyekben kiszabható 

szankciók jellege és súlya az adott 

szankciót kiszabó tagállamtól függ. 

vámjogszabályok megsértését az Unión 

belül nem mindenhol azonos módon 

kezelik, és az egyes ügyekben kiszabható 

szankciók jellege és súlya az adott 

szankciót kiszabó tagállamtól függ, a 

kereskedelem torzulását és lehetséges 

tagállami bevételkiesést okozva. 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A tagállamok jogrendszerei közötti 

különbségek nemcsak a vámunió optimális 

igazgatását érintik, hanem akadályozzák a 

gazdasági szereplőkre érvényes egyenlő 

versenyfeltételek kialakulását is a vámunió 

területén, ugyanis hatással vannak a 

vámjogi egyszerűsítésekhez és 

könnyítésekhez való hozzáférésükre. 

(3)  A tagállamok jogrendszerei közötti 

különbségek nemcsak a vámunió optimális 

igazgatását érintik, hanem akadályozzák – 

az Unió-szerte amúgy is különböző 

szabályozásnak megfelelni köteles – 

gazdasági szereplőkre érvényes egyenlő 

versenyfeltételek kialakulását is a vámunió 

területén, ugyanis hatással vannak a 

vámjogi egyszerűsítésekhez és 

könnyítésekhez való hozzáférésükre. 

 

 

Módosítás   3 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17)  A vámjogszabálysértések 

kivizsgálásának megkönnyítése érdekében 

meg kell engedni, hogy az illetékes 

hatóságok ideiglenesen lefoglaljanak 

bármely árut, fuvareszközt vagy más, a 

jogsértésben használt eszközt. 

(17)  A vámjogszabálysértések 

kivizsgálásának megkönnyítése érdekében 

meg kell engedni, hogy az illetékes 

hatóságok ideiglenesen lefoglaljanak 

bármely árut, fuvareszközt vagy más, a 

jogsértésben használt eszközt, és a többi 

tagállam illetékes hatóságainak értesítése 

céljából riasztási rendszert használjanak. 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Ez az irányelv létrehozza az uniós 

vámjogszabályok megsértésére vonatkozó 

keretet, és szankciókat ír elő az említett 

jogsértésekre vonatkozóan. 

(1)  Ez az irányelv létrehozza az uniós 

vámjogszabályok megsértésére vonatkozó 

keretet, és szankciós sávokat ír elő az 

említett jogsértésekre vonatkozóan. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a)  Jelen irányelv a tagállamok azon 

kötelezettségeivel foglalkozik, amelyeket 

az Európai Unió kereskedelmi 

partnereivel, valamint a Kereskedelmi 

Világszervezettel és a Vámigazgatások 

Világszervezetével szemben viselnek, a 

kereskedelem elősegítése és a biztonság 

garantálása mellett a homogén és 

teljesítőképes belső piac megteremtése 

céljából. 

 

 

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 A kereskedelmi eljárások egyszerűsítése 

 A kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítéséről szóló WTO-egyezmény 

keretében vállalt uniós kötelezettségek 
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betartása érdekében a tagállamok közös 

munkával minden tagállamra kiterjedő 

együttműködési rendszert hoznak létre. E 

rendszer célja: a vámjogi szankciók fő 

teljesítménymutatóinak koordinálása 

(jogorvoslati kérelmek számának, 

visszaesők arányának elemzése stb.); a 

bevált gyakorlatok terjesztése a 

vámhatóságok között (ellenőrzések és 

szankciók hatékonysága, igazgatási 

költségek csökkentése stb.); a gazdasági 

szereplők tapasztalatainak továbbítása és 

kapcsolatteremtés közöttük; annak 

nyomon követése, hogy a vámhatóságok 

hogyan végzik tevékenységüket; valamint 

statisztika készítése a harmadik országbeli 

vállalkozások által elkövetett 

jogsértésekről. Az együttműködési 

rendszeren belül az összes tagállam 

késedelem nélkül tájékoztatást kap a 

vámjogszabálysértések ügyében folytatott 

vizsgálatokról és a megállapított 

jogsértésekről a kereskedelem elősegítése, 

az illegális áruk belső piacra kerülésének 

megakadályozása és az ellenőrzés 

hatékonyságának javítása érdekében. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 A behozatal tagállamok általi 

nyilvántartásba vétele 

 A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 

vámhatóságaik megtegyék a behozatal 

nyilvántartásba vételéhez szükséges 

megfelelő intézkedéseket anélkül, hogy a 

Bizottság kérését megvárnák, annak 

érdekében, hogy az 1225/2009/EK tanácsi 

rendelet1a betartásához kapcsolódó 

intézkedések a nyilvántartásba vétel 

időpontjától kezdve alkalmazhatók 
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legyenek az említet behozatalra. A 

nyilvántartásba vételi kötelezettséget 

bármely európai uniós vállalkozásnak egy 

ilyen intézkedés indokoltságát 

megfelelően bizonyító kérelme nyomán 

lehet a behozatalra bevezetni. 

 ______________ 

 1a A Tanács 2009. november 30-i 

1225/2009/EK rendelete az Európai 

Közösségben tagsággal nem rendelkező 

országokból érkező dömpingelt 

behozatallal szembeni védelemről (HL L 

343., 2009.12.22., 51. o.). 

 

 

 

Módosítás   8 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 15 %-áig terjedő pénzbírság; 

a) a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

vagy a meg nem fizetett vám értékének 5 

és 15 %-a közötti pénzbírság; 

Indokolás 

Nagy értékű szállítmányok (pl. kőolaj vagy nyersanyagok) esetén az adott áru értéke alapján 

számított pénzbírságok hatalmasak lehetnek. A tagállamok részére ezért választási lehetőséget 

kell biztosítani, hogy vagy az adott áru értéke vagy a be nem folyt vám összege alapján 

állapítsák meg a pénzbírságot. 

 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – b pont  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó megsértése 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó megsértése 
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esetén 22 500 EUR-ig terjedő pénzbírság. esetén 7500 EUR-tól 22 500 EUR-ig 

terjedő pénzbírság. 

 

 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 30 %-áig terjedő pénzbírság; 

a)  a vámjogszabályok meghatározott 

árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

vagy a meg nem fizetett vám értékének 10 

és 30%-a közötti pénzbírság; 

Indokolás 

Nagy értékű szállítmányok (pl. kőolaj vagy nyersanyagok) esetén az adott áru értéke alapján 

számított pénzbírságok hatalmasak lehetnek. A tagállamok részére ezért választási lehetőséget 

kell biztosítani, hogy vagy az adott áru értéke vagy a be nem folyt vám összege alapján 

állapítsák meg a pénzbírságot. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – b pont  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó megsértése 

esetén 45 000 EUR-ig terjedő pénzbírság. 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó megsértése 

esetén 15 000 EUR-tól 45 000 EUR-ig 

terjedő pénzbírság. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 
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 (1) Ezen irányelv hatálybalépése után 

öt évvel a Bizottság a tagállamok illetékes 

hatóságaival közösen felülvizsgálja a 9., 

10. és 11. cikk alapján alkalmazandó 

pénzbírságok összegeit. A felülvizsgálati 

eljárás célja a vámunión belül kiszabott 

pénzbírságok összegeinek közelítése, a 

vámunió működésének összehangolása 

érdekében. 

 (2) A Bizottság évente közzéteszi a 3–

6. cikkben említett 

vámjogszabálysértésekért a tagállamok 

által kiszabott szankciók részleteit.  

 (3) A tagállamok biztosítják a 

vámjogszabályok betartását a 

952/2013/EU rendelet 5. cikkének 2. 

pontja és az Európai Parlament és a 

Tanács 978/2012/EU rendelete 

értelmében1a.  

 _______________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2012. október 25-i 978/2012/EU rendelete 

az általános tarifális preferenciák 

rendszerének alkalmazásáról és a 

732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 303., 

2012.10.31., 1. o.). 

 

 

Módosítás   13 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Súlyosbító körülménynek tekintendő, ha 

az érintett árukra az (EU) 2015/478 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 
24. cikkének (2) bekezdésében említett, 

különösen a közerkölcs, a közrend vagy a 

közbiztonság, vagy az emberek 

egészségének és életének védelme alapján 

alkalmazott tilalmak, mennyiségi 

korlátozások vagy felügyeleti intézkedések 

vonatkoznak. 
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 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és Tanács 2015. 

március 11-i (EU) 2015/478 rendelete a 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 83., 2015.3.27., 16. o.). 

 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják a 

joghatóság gyakorlását a 3–6. cikkben 

említett vámjogszabálysértések ügyében a 

következő kritériumok bármelyikének 

megfelelően: 

(1) A tagállamok biztosítják a 

joghatóság gyakorlását a 3–6. cikkben 

említett vámjogszabálysértések ügyében a 

következő kritériumoknak és fontossági 

sorrendjüknek megfelelően: 

a) ha a vámjogszabályok megsértését 

egészében vagy részben az adott tagállam 

területén követték el;  

a) ha a vámjogszabályok megsértését 

egészében vagy részben az adott tagállam 

területén követték el;  

b) ha a vámjogszabályok megsértését 

elkövető személy az adott tagállam 

állampolgára; 

b) ha a vámjogszabályok 

megsértésében érintett áru az adott 

tagállam területén található; 

c) ha a vámjogszabályok 

megsértésében érintett áru az adott 

tagállam területén található. 

c) ha a vámjogszabályok megsértését 

elkövető személy az adott tagállam 

állampolgára. 

(A b) és c) pontok áthelyezése) 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben ugyanazon 

vámjogszabálysértés tekintetében több 

tagállam is igényli a joghatóságot, az a 

tagállam gyakorolja joghatóságát, 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy 

azokban az esetekben, amelyekben 
ugyanazon vámjogszabálysértés 

tekintetében több tagállam is igényli a 

joghatóságot, az a tagállam gyakorolja 
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amelyben ugyanazon személy ellen 

ugyanazon tényállás tekintetében 

büntetőeljárás indult. Amennyiben nem 

állapítható meg az első albekezdés szerint 

a joghatóság, a tagállamok biztosítják, 

hogy az a tagállam gyakorolja 

joghatóságát, amelynek illetékes 

hatóságai ugyanazon személy ellen, 

ugyanazon tényállás tekintetében elsőként 

indítják meg a vámjogszabályok 

megsértése miatti eljárást. 

joghatóságát, amelyben ugyanazon 

személy ellen ugyanazon tényállás 

tekintetében büntetőeljárás indult.  

 

 

Módosítás   16 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek és átadják 

egymásnak a 3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértést képező cselekmény 

vagy mulasztás miatti eljáráshoz szükséges 

információkat, különösen amennyiben 

egynél több tagállam indított eljárást 

ugyanazon személy ellen, ugyanazon 

tényállás tekintetében. 

A tagállamok együttműködnek és átadják 

egymásnak a 3–6. cikkben említett 

vámjogszabálysértést képező cselekmény 

vagy mulasztás miatti eljáráshoz szükséges 

információkat, különösen azokban az 

esetekben, amelyekben egynél több 

tagállam indított eljárást ugyanazon 

személy ellen, ugyanazon tényállás 

tekintetében. A tagállamok közötti 

együttműködés célja az árukon végzett 

vámellenőrzések hatékonyságának 

javítása és az eljárások összehangolása az 

Unión belül. 

 

 

Módosítás   17 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [2019. május 1-jéig] 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak ezen irányelv 

alkalmazásáról, amelyben értékeli, hogy a 

tagállamok milyen mértékben tették meg 

A Bizottság legkésőbb [2019. május 1-jéig] 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak ezen irányelv 

alkalmazásáról, amelyben értékeli, hogy a 

tagállamok milyen mértékben tették meg 
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az irányelvnek való megfeleléshez 

szükséges intézkedéseket. 

az irányelvnek való megfeleléshez 

szükséges intézkedéseket. A jelentésben 

szerepelniük kell a vámunió és az 

eljárások közelítése erősítésének 

tekintetében tett előrelépések 

kimutatására szolgáló 

teljesítménykritériumoknak is. 
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