
 

AD\1133772HU.docx  PE604.691v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Jogi Bizottság 
 

2016/0414(COD) 

15.9.2017 

VÉLEMÉNY 

a Jogi Bizottság részéről 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére 

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)) 

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos 

 



 

PE604.691v02-00 2/20 AD\1133772HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1133772HU.docx 3/20 PE604.691v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

I. Bevezetés 

A közelmúlt terrorista támadásai nyilvánvalóvá tették a terrorizmus megelőzésének és 

leküzdésének szükségességét. A terrorista szervezetek finanszírozási forrásainak felszámolása 

meghatározó eleme a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek. Az Európai 

Unió már jelenleg is több eszközzel lép fel ellene, ideértve a hatályos büntetőjogi szabályokat, 

a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködést, a releváns információk cseréjét lehetővé tevő 

eljárásokat, valamint a pénzmosás megelőzését és leküzdését célzó jogszabályokat, amelyek 

megerősítése állandó törekvés. Az irányelvjavaslat a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel 

történő leküzdését célozza. A javasolt irányelv e cél elérése érdekében végrehajtja az e 

területre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket, köztük például az Európa Tanács 

pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és 

elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményében (CETS 

198. sz., Varsói Egyezmény), illetve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) vonatkozó 

ajánlásaiban foglaltakat.  

II. Az előadó álláspontja 

A Bizottság javaslata általában véve kiegyensúlyozott, ám néhány területen további kérdések 

merülnek fel. Az egyik ilyen terület az átláthatóság és a nyitottság, valamint a magánélet 

védelmével kapcsolatos kérdések. Egy másik terület a pénzügyi intézmények felügyeletének 

megfelelő kezelése. Egy további mérlegelést érdemlő kérdés annak biztosítása, hogy az 

irányelv megfelelő módon tiszteletben tartsa az alapvető jogokat. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A pénzmosás és a hozzá 

kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, 

illetve szervezett bűnözés továbbra is 

jelentős, uniós szintű probléma, amely 

károsan érinti a pénzügyi szektor 

(1) A pénzmosás és a hozzá 

kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, 

illetve szervezett bűnözés továbbra is 

jelentős, uniós szintű probléma, amely 

károsan érinti a pénzügyi szektor 
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integritását, stabilitását és hírnevét, és 

veszélyt jelent az Unió belső piacára és 

belső biztonságára nézve. E jelenségek 

kezelése, valamint az (EU) 2015/849 

irányelv1 alkalmazásának megerősítése 

érdekében ez az irányelv a pénzmosás 

büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését 

célozza, és lehetővé teszi az illetékes 

hatóságok közötti határokon átnyúló 

együttműködést. 

integritását, stabilitását és hírnevét, és 

veszélyt jelent az Unió belső piacára és 

belső biztonságára nézve. E jelenségek 

kezelése, valamint az (EU) 2015/849 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

kiegészítésének és alkalmazásának 

megerősítése érdekében ez az irányelv a 

pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő 

leküzdését célozza, és lehetővé teszi az 

illetékes hatóságok közötti és az illetékes 

uniós ügynökségekkel való határokon 

átnyúló együttműködést az 

információcsere javítása és a terrorizmust 

szító személyek beazonosítása céljából; 

_________________ _________________ 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/849 irányelve (2015. május 20.) a 

pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 

terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről, a 

648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 

2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 

141., 2015.6.5., 73. o.). 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/849 irányelve (2015. május 20.) a 

pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 

terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről, a 

648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 

2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 

141., 2015.6.5., 73. o.). 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kizárólag nemzeti vagy akár 

uniós szinten elfogadott intézkedések 

nemzetközi koordináció és együttműködés 

nélkül igen korlátozott hatást fejtenének ki. 

Az Unió által a pénzmosás elleni küzdelem 

terén elfogadott intézkedéseknek ezért 

összhangban kell állniuk a nemzetközi 

fórumokon tett egyéb lépésekkel, és 

legalább ugyanolyan szigorúaknak kell 

lenniük. 

(2) A kizárólag nemzeti vagy akár 

uniós szinten elfogadott intézkedések 

nemzetközi koordináció és együttműködés 

nélkül igen korlátozott hatást fejtenének ki. 

A hatályos uniós jogi keret nem átfogó és 

nem elég koherens ahhoz, hogy teljesen 

hatékony legyen. Ugyan a tagállamok 

büntetik a pénzmosást, jelentős 

különbségek vannak közöttük annak 

meghatározása tekintetében, hogy mi 

minősül pénzmosásnak, és mi tekinthető 

alapbűncselekmények, valamint milyen 

szankciók vethetők ki ezekre. A bűnözők 
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és a terroristák a nemzeti jogi keretek 

közötti különbségekkel visszaélve ott 

hajthatják végre pénzügyi tranzakcióikat, 

ahol a pénzmosás elleni intézkedéseket a 

legenyhébbnek vélik. Az Unió által a 

pénzmosás elleni küzdelem terén 

elfogadott intézkedéseknek ezért 

összhangban kell állniuk a nemzetközi 

fórumokon tett egyéb lépésekkel, és 

legalább ugyanolyan szigorúaknak kell 

lenniük. Mindez megerősített uniós jogi 

keretet teremtene, amely lehetővé tenné a 

terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb 

kezelését, és mérsékelné a terrorista 

szervezetek jelentette fenyegetést, mivel 

megnehezítené a tevékenységük 

finanszírozását. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós fellépésnek továbbra is 

különös figyelmet kell fordítania a 

Pénzügyi Akció Munkacsoport (a 

továbbiakban: FATF) által megfogalmazott 

ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a 

terrorizmusfinanszírozás elleni 

küzdelemben részt vevő más nemzetközi 

testületek által alkalmazott eszközökre. A 

vonatkozó uniós jogi aktusokat adott 

esetben szorosabban össze kell hangolni az 

FATF által 2012 februárjában elfogadott, a 

pénzmosás, valamint a 

terrorizmusfinanszírozás és a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

küzdelemről szóló nemzetközi 

standardokkal (a továbbiakban: a 

felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa 

Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből 

származó jövedelmek felkutatásáról, 

lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a 

terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-

ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró 

feleként az Uniónak át kell ültetnie 

(3) Az uniós fellépések során továbbra 

is különös figyelmet kell fordítani a 

Pénzügyi Akció Munkacsoport (a 

továbbiakban: FATF) által megfogalmazott 

ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a 

terrorizmusfinanszírozás elleni 

küzdelemben részt vevő más nemzetközi 

szervezetek és testületek által alkalmazott 

eszközökre. A vonatkozó uniós jogi 

aktusokat adott esetben szorosabban össze 

kell hangolni az FATF által 2012 

februárjában elfogadott, a pénzmosás, 

valamint a terrorizmusfinanszírozás és a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

küzdelemről szóló nemzetközi 

standardokkal (a továbbiakban: a 

felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa 

Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből 

származó jövedelmek felkutatásáról, 

lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a 

terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-

ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró 

feleként az Uniónak át kell ültetnie 
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jogrendjébe az egyezményben foglalt 

előírásokat. 

jogrendjébe az egyezményben foglalt 

előírásokat. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 

pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó 

vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, 

az (EU) 2017/XX irányelvben3 

megállapított különleges szabályok hatálya 

alá tartozó bűncselekményből származik. 

Az EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése 

értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik 

ugyanazokat az intézkedéseket, mint 

amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő 

csalás leküzdésére tesznek. 

(7) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 

pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó 

vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, 

az (EU) 2017/XX irányelvben3 

megállapított különleges szabályok hatálya 

alá tartozó bűncselekményből származik. 

Azonban a tagállamoknak továbbra is 

lehetőségükben kellene állnia annak, 

hogy átültessék ezt az irányelvet és a 

2017/XX/EU irányelvet egy átfogó keret 

nemzeti szintű elfogadása révén. Az 

EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése 

értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik 

ugyanazokat az intézkedéseket, mint 

amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő 

csalás leküzdésére tesznek. 

_________________ _________________ 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió 

pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott 

küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió 

pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott 

küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.). 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Amennyiben a pénzmosás nem 

csupán a birtoklást vagy felhasználást 

takarja, hanem a vagyon átruházására vagy 

a pénzügyi rendszeren keresztül történő 

eltitkolására és leplezésére is kiterjed, és az 

(8) A tagállamoknak ezért 

biztosítaniuk kell, hogy a pénzmosáshoz 

kapcsolódó tevékenység egyes fajtái akkor 

is büntetendők legyenek, ha elkövetőjük 

azonos a vagyont megszerző büntetendő 
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alapbűncselekmény által okozott kárhoz 

képest további kárt eredményez – például 

sérti a pénzügyi rendszer integritását –, a 

cselekményt különállóan kell büntetni. A 

tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell, 

hogy az ilyen magatartás akkor is 

büntetendő legyen, ha elkövetője azonos a 

vagyont létrehozó büntetendő cselekmény 

elkövetőjével (saját pénz tisztára mosása). 

tevékenység elkövetőjével (saját jövedelem 

tisztára mosása). Amennyiben ilyen 

esetekben a pénzmosás nem csupán a 

birtoklást vagy felhasználást takarja, 

hanem a vagyon átruházására, 

átalakítására, a pénzügyi rendszeren 

keresztül történő eltitkolására vagy 

leplezésére is kiterjed, és az 

alapbűncselekmény által okozott kárhoz 

képest további kárt eredményez – például 

sérti a pénzügyi rendszer integritását, azzal, 

hogy a bűncselekményből származó 

bevétel forgalomba hozatalával elrejti 

annak illegális származását – , az ilyen 

tevékenységeket szintén büntetendővé kell 

tenni. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a 

pénzmosás elleni küzdelem a szervezett 

bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze 

legyen, el kell tekinteni a vagyont 

létrehozó bűncselekmény részleteinek 

megállapítására vonatkozó kötelezettségtől 

csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti 

korábbi vagy egyidejű büntetőjogi 

felelősséget megállapító ítélet 

követelményétől. A pénzmosással 

kapcsolatos vádemelés szempontjából nem 

jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy 

az alapbűncselekményt egy másik 

tagállamban vagy egy harmadik országban 

követték el, amennyiben az az adott másik 

tagállamban, illetve harmadik országban is 

bűncselekménynek minősül. A tagállamok 

előfeltételként megkövetelhetik, hogy az 

alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk 

szerint is bűncselekménynek kellene 

minősülnie, amennyiben elkövetésére saját 

területükön került volna sor. 

(9) Annak érdekében, hogy a 

pénzmosás elleni küzdelem a szervezett 

bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze 

legyen, el kell tekinteni a vagyont 

létrehozó bűncselekmény részleteinek 

megállapítására vonatkozó kötelezettségtől 

csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti 

korábbi vagy egyidejű büntetőjogi 

felelősséget megállapító ítélet 

követelményétől. A pénzmosással 

kapcsolatos vádemelés szempontjából nem 

jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy 

az alapbűncselekményt egy másik 

tagállamban vagy egy harmadik országban 

követték el, amennyiben az az adott másik 

tagállamban, illetve harmadik országban is 

bűncselekménynek minősül. A tagállamok 

előfeltételként megkövetelhetik, hogy az 

alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk 

szerint is bűncselekménynek kellene 

minősülnie, amennyiben elkövetésére saját 

területükön került volna sor. Ezt nem 

szabad úgy értelmezni, mint amely 

korlátozza a tisztességes eljáráshoz való 
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jogot. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az igazságszolgáltatás érdekét 

szolgálja, hogy az ezen irányelv szerinti 

bűncselekménnyel vádolt személyek 

lehetőséget kapjanak az eset előadására és 

az ellenük felhozott vádak vitatására, 

valamint az őket terhelő beadványokhoz 

és bizonyítékokhoz való hozzáférésre. Míg 

a terrorizmussal és a terrorizmus 

finanszírozásával kapcsolatos ügyek 

súlyos természetűek, nyomós érdek 

fűződik ahhoz, hogy az ezzel vádolt 

személyek megismerhessék az ügy 

lényegét, amikor a tagállam általi 

kényszerítő intézkedések kilátásával 

szembesülnek, hogy hatékony utasításokat 

adhassanak az ügyvédjüknek vagy a 

szakügyvédnek. Az irányelvnek emellett a 

felek közötti fegyveregyenlőség elvét is 

tiszteletben kell tartania. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A pénzmosás egész Unióra 

kiterjedő visszaszorítása érdekében a 

tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen 

irányelvben meghatározott 

bűncselekményekre vonatkozó szankciók 

minimális típusait és szintjeit. Amennyiben 

a bűncselekményt a 2008/841/IB tanácsi 

kerethatározat4 meghatározása szerinti 

bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az 

elkövető szakmai pozíciójával visszaélve 

tette lehetővé a pénzmosást, a 

(11) A pénzmosás egész Unióra 

kiterjedő visszaszorítása érdekében a 

tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen 

irányelvben meghatározott 

bűncselekményekre vonatkozó szankciók 

minimális típusait és szintjeit. Amennyiben 

a bűncselekményt a 2008/841/IB37 tanácsi 

kerethatározat4 meghatározása szerinti 

bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az 

elkövető szakmai pozíciójával visszaélve 

tette lehetővé a pénzmosást vagy ha az 
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tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek 

kell minősíteniük a saját jogi rendszerük 

szerint alkalmazandó szabályokkal 

összhangban. 

elkövető politikai közszereplő, a 

tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek 

kell minősíteniük a saját jogi rendszerük 

szerint alkalmazandó szabályokkal 

összhangban. 

_________________ _________________ 

4 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata 

(2008. október 24.) a szervezett bűnözés 

elleni küzdelemről (HL L 300., 

2008.11.11., 42. o.). 

4 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata 

(2008. október 24.) a szervezett bűnözés 

elleni küzdelemről (HL L 300., 

2008.11.11., 42. o.). 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a bírák vagy bíróságok 

figyelembe vehessék az irányelvben 

meghatározott súlyosító körülményeket az 

elkövetők számára kiszabott büntetések 

megállapítása során, bár a szankciók 

növelésére nincs kötelezettség. A bírák 

vagy bíróságok feladata, hogy az ügy 

valamennyi elemét mérlegelve döntsenek 

arról, hogy figyelembe veszik-e a súlyosító 

körülményt. A tagállamok nem kötelesek 

súlyosító körülményekre hivatkozni 

azokban az esetekben, amikor a 

2008/841/IB kerethatározatban 

meghatározott bűncselekményekre kirótt 

szankciókról a nemzeti jog külön 

rendelkezik, és szigorúbb büntetéseket is 

kiszabhat. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az elkövetők és a büntetendő 

cselekményből származó jövedelem 

(12) Az elkövetők és a büntetendő 

cselekményből származó jövedelem 
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mobilitására, valamint a pénzmosás 

visszaszorításához szükséges összetett, 

határokon átnyúló nyomozásokra 

tekintettel valamennyi tagállamnak meg 

kell állapítania joghatóságát annak 

érdekében, hogy az illetékes hatóságok 

nyomozást, illetve büntetőeljárást 

indíthassanak az ilyen cselekmények 

kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon 

biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk 

azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a 

bűncselekmény elkövetésére saját 

területükről, információs és 

kommunikációs technológiai eszközök 

felhasználásával került sor, attól 

függetlenül, hogy az eszköz az adott 

tagállam területén vagy azon kívül van-e. 

mobilitására, valamint a pénzmosás 

visszaszorításához szükséges összetett, 

határokon átnyúló nyomozásokra 

tekintettel valamennyi tagállamnak meg 

kell állapítania joghatóságát annak 

érdekében, hogy az illetékes hatóságok 

nyomozást, illetve büntetőeljárást 

indíthassanak az ilyen cselekmények 

kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon 

biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk 

azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a 

bűncselekmény elkövetésére saját 

területükről, információs és 

kommunikációs technológiai eszközök 

felhasználásával került sor, attól 

függetlenül, hogy az eszköz az adott 

tagállam területén vagy azon kívül van-e. A 

nemzetközi emberi jog szerinti joghatóság 

fogalma értelmében az emberi jogi 

szerződéseket megkötő államok abban az 

esetben is kötelesek garantálni a 

joghatóságuk alá tartozó személyek jogait, 

ha ezek a személyek a területükön kívül 

tartózkodnak. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A pénzmosási bűncselekmények 

nyomozásának és büntetőeljárásának 

sikere érdekében az ilyen 

bűncselekmények kivizsgálásáért vagy 

büntetőeljárásáért felelős személyek 

számára hozzáférést kell biztosítani olyan 

hatékony nyomozati eszközökhöz, 

amelyeket például a szervezett bűnözés 

vagy más súlyos bűncselekmények elleni 

küzdelemben használnak fel. Az ilyen 

eszközök használatának a nemzeti joggal 

összhangban figyelembe kell vennie az 

arányosság elvét és a vizsgált 

bűncselekmények jellegét és súlyosságát, 

és tiszteletben kell tartania a személyes 
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adatok védelméhez való jogot. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A jellegüktől és jogállásuktól 

függetlenül a hitelintézetek és pénzügyi 

intézmények ezen irányelvnek való 

megfelelőségét felügyelő illetékes 

hatóságoknak képesnek kell lenniük az 

egymással folytatott együttműködésre és a 

bizalmas információk cseréjére. E célból 

ezen illetékes hatóságoknak megfelelő 

jogalappal kell rendelkezniük a bizalmas 

információk cseréjére és a lehető 

legszélesebb körű együttműködést kell 

folytatniuk, összhangban az ezen a 

területen alkalmazandó nemzetközi 

szabványokkal. A tényleges tulajdonosok 

nyilvántartásait is tartalmazó adóügyi 

információknak kell az adóhatóságok és 

más vonatkozó kormányzati szabályozó és 

végrehajtó testületek automatikus 

információcseréjének alapjául szolgálnia. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12c) A pénzmosás büntetőjogi 

eszközökkel történő leküzdése során 

biztosítani kell a magas szintű 

jogbiztonságot, valamint az alapvető jogok 

és különösen a vádlottak jogainak 

tiszteletben tartását. E tekintetben a 

tagállamok által hozott összes 

intézkedésnek arányosnak és 



 

PE604.691v02-00 12/20 AD\1133772HU.docx 

HU 

kiegyensúlyozottnak kell lennie. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 d preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12d) A szakmai titoktartás elvét, 

valamint a magánélethez és a tisztességes 

eljáráshoz való jogot nem veszélyeztetheti 

és nem sértheti a szokásos tranzakciókkal 

kapcsolatos, az egyének 

magánszférájához tartozó adatoknak vagy 

információknak gyanú alapján való 

gyűjtése és továbbítása. 

 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez az irányelv 

minimumszabályokat állapít meg a 

bűncselekmények meghatározására és a 

szankciókra vonatkozóan a pénzmosási 

bűncselekmények terén. 

(1) Ez az irányelv 

minimumszabályokat állapít meg a 

bűncselekmények meghatározására és a 

szankciókra vonatkozóan a pénzmosási 

bűncselekmények terén, elősegítve a 

meglévő jogszabályok naprakésszé tételét 

és a felismert hiányosságok orvoslását. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az irányelvnek teljes mértékben be 

kell tartania az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját és az emberi jogok és alapvető 
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szabadságok védelméről szóló egyezményt. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) lopott és egyéb javak tiltott 

kereskedelme; 

g) lopott és egyéb javak tiltott 

kereskedelme, például kőolaj, fegyverek, 

kábítószerek, dohány és dohánytermékek, 

nemesfémek és ásványi anyagok, 

kulturális tárgyak és egyéb régészeti, 

történelmi, kulturális és vallási 

jelentőségű vagy ritka tudományos értékű 

termékek, valamint elefántcsont és vadon 

élő állatok kereskedelme; 

 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) vagyon megszerzése, birtoklása 

vagy használata annak a szerzés 

időpontjában való ismeretében, hogy a 

vagyon büntetendő cselekményből vagy 

ilyen cselekményben való 

közreműködésből származik. 

c) vagyon megszerzése, birtoklása, 

kezelése vagy használata annak a szerzés 

időpontjában való ismeretében, hogy a 

vagyon büntetendő cselekményből vagy 

ilyen cselekményben való 

közreműködésből származik. 

 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Annak érdekében, hogy az (1) 

bekezdésben említett bűncselekmények 

büntetendők legyenek, nincs szükség a 

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása 

céljából minden egyes tagállam biztosítja, 

hogy: 
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következőkre: 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vagyont létrehozó büntetendő 

cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű 

büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet; 

a) nem szükséges, hogy a vagyont 

létrehozó büntetendő cselekmény miatti 

korábbi vagy egyidejű büntetőjogi 

felelősséget megállapító ítélet az (1) 

bekezdésben említett bűncselekmények 

elkövetőinek elítélése előfeltétele legyen; 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vagyont létrehozó büntetendő 

cselekmény elkövetője 

személyazonosságának vagy a büntetendő 

cselekmény egyéb körülményeinek 

megállapítása; 

b) nincs szükség a vagyont létrehozó 

büntetendő cselekmény elkövetője 

személyazonosságának vagy a büntetendő 

cselekmény egyéb körülményeinek 

megállapítására; 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) annak megállapítása, hogy a 

vagyont létrehozó büntetendő 

cselekményre egy másik tagállam vagy egy 

harmadik ország területén került-e sor, 

amennyiben a szóban forgó magatartás az 

elkövetés helye szerinti tagállam vagy 

harmadik ország nemzeti joga értelmében 

bűncselekménynek minősül, és az e cikket 

végrehajtó tagállam nemzeti joga 

értelmében is bűncselekménynek 

(c) nincs szükség annak 

megállapítására, hogy a vagyont létrehozó 

büntetendő cselekményre egy másik 

tagállam vagy egy harmadik ország 

területén került-e sor, amennyiben a szóban 

forgó magatartás az elkövetés helye 

szerinti tagállam vagy harmadik ország 

nemzeti joga értelmében 

bűncselekménynek minősül, és az e cikket 

végrehajtó tagállam nemzeti joga 
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minősülne, ha az elkövetésre e tagállam 

saját területén került volna sor. 

értelmében is bűncselekménynek 

minősülne, ha az elkövetésre e tagállam 

saját területén került volna sor; 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az (1) bekezdésben említett 

cselekmények tényállási elemeként 

megkívánt ismeretre, szándékra vagy 

célzatra tárgyilagos, tényszerű 

körülményekből lehet következtetni. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. 

cikkben említett bármely bűncselekményre 

való felbujtás, az ahhoz nyújtott bűnsegély 

vagy az annak elkövetésére tett kísérlet 

büntetendő legyen. 

Minden tagállam megteszi az annak 

biztosításához szükséges lépéseket, hogy a 

3. cikkben említett bármely 

bűncselekményre való felbujtás, az ahhoz 

nyújtott bűnsegély és bűnpártolás, az 

elkövetés ajánlása, tervezése vagy az 

elkövetésre tett kísérlet büntetendő legyen. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 

3. és 4. cikkben említett magatartás 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

büntetőjogi szankciókkal legyen 

büntetendő. 

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 

3. és 4. cikkben említett magatartás 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

büntetőjogi szankciókkal legyen 

büntetendő, az alapvető jogok teljes körű 

tiszteletben tartása mellett. 
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Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Minden tagállam biztosítja, hogy a 

3. cikkben említett bűncselekmények – 

legalább a súlyos esetekben – legalább 

négy év maximális időtartamú 

szabadságvesztéssel legyenek büntetendők. 

(2) Minden tagállam biztosítja, hogy a 

3. cikkben említett bűncselekmények – 

legalább a súlyos esetekben – legalább 

négy év maximális időtartamú 

szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, 

a bűncselekmény súlyosságának 

megfelelően. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Minden tagállam biztosítja, hogy 

súlyosító körülmények esetén a 

szabadságvesztés maximális idejét ennek 

megfelelően módosítják. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az elkövető a 2015/849/EU 

irányelv 3. cikkének (9) pontja értelmében 

politikai közszereplő. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) pénzt vagy vagyont használnak fel 

további bűncselekmények, például a 

terrorizmus közvetlen finanszírozására 

vagy támogatására. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk 

szerinti bűncselekmények elkövetéséért 

felelősségre vont jogi személy hatékony, 

arányos és visszatartó erejű szankciókkal 

legyen büntethető, amelyek magukban 

foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi 

bírságokat, valamint egyéb szankciókra is 

kiterjedhetnek, mint például: 

Minden tagállam biztosítja, hogy a 7. cikk 

szerinti bűncselekmények elkövetéséért 

felelősségre vont jogi személy hatékony, 

arányos és visszatartó erejű szankciókkal 

legyen büntethető, amelyek magukban 

foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi 

bírságokat, valamint egyéb szankciókra is 

kiterjedhetnek, mint például: 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) az érintett jogi személy állami 

kedvezményekből és támogatásokból való 

kizárása; 

(1)  kizárás az állami 

kedvezményekből és támogatásokból; 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) az érintett jogi személynek az üzleti 

tevékenység gyakorlásától való ideiglenes 

vagy végleges eltiltása; 

(2) valamely üzleti tevékenység 

gyakorlásától való ideiglenes vagy 

végleges eltiltás; 
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) bíróság által elrendelt felszámolás; (A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Valamennyi tagállam törekszik az 

ugyanazon bűncselekmény által érintett 

többi tagállammal való együttműködésre, 

tiszteletben tartva a polgári és 

kereskedelmi ügyekben folytatott jó 

igazságügyi együttműködés elvét. 
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