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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. 

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 
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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 

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. 

(2)  Következésképpen a 

vámjogszabályok megsértésére és a 

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, a 

kereskedelem torzulását és lehetséges 

tagállami bevételkiesést okozva. 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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.). 
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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 

esetén 22 500 EUR-ig terjedő pénzbírság. 

b)  a vámjogszabályok nem 

meghatározott árura vonatkozó megsértése 

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 a)  a vámjogszabályok meghatározott 
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árura vonatkozó megsértése esetén az áru 

értékének 30 %-áig terjedő pénzbírság; 

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 

 (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.  



 

PE576.978v02-00 10/13 AD\1095402HU.doc 

HU 

 (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. 

 _______________ 

 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 
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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, 

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. 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy 

azokban az esetekben, amelyekben 
ugyanazon vámjogszabálysértés 

tekintetében több tagállam is igényli a 

joghatóságot, az a tagállam gyakorolja 

joghatóságát, amelyben ugyanazon 

személy ellen ugyanazon tényállás 

tekintetében büntetőeljárás indult.  
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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. 
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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 

az irányelvnek való megfeleléshez 

szükséges intézkedéseket. 

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 

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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