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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сейма на Република Литва относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и 

наказания  

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сеймът на Република Литва изпрати мотивирано становище, което е приложено към 

настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СЕЙМ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА 
 

РЕШЕНИЕ 
ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАРУШАВАНЕТО НА 

ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА НА 
СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА МИТНИЧЕСКИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

(COM(2013) 884) 
 

 

 

Сеймът на Република Литва,  

в съответствие с член 180
6
 от Устава на Сейма на Република Литва, след като обсъди 

заключението на комисията по европейски въпроси на Сейма относно евентуално 

нарушаване на принципа на субсидиарност с предложението на Европейската комисия 

за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на 

Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013) 884), 

одобрява заключението на комисията по европейски въпроси на Сейма относно 

евентуално нарушаване на принципа на субсидиарност с предложението на 

Европейската комисия за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания 

(COM(2013) 884). 
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СЕЙМ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ  

 

ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПА НА 
СУБСИДИАРНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО 

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА 
МИТНИЧЕСКИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (COM(2013) 884)  

 

 

Документ № ES-14-51  

 

9 юли 2014 г. № 100-P-71 

 

Относно евентуалното несъответствие на законодателното предложение на ЕС с 
принципа на субсидиарност: 

Комисията по европейски въпроси, 

 

след като разгледа предложението на Европейската комисия за директива на 

Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в 

областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013) 884) (наричано по-долу 

„Предложението“), което установява рамка, отнасяща се до нарушенията на 

митническото законодателство на Съюза, и предвижда наказания за тези нарушения, 

след като разгледа заключението на комисията по правни въпроси на Сейма относно 

Предложението, като споделя становището на последната, че предложенията за 

определяне на размера на наказанията, за разпоредба за прилагане на обективна 

отговорност и за определения на нарушенията, свързани с предложената отговорност, 

сами по себе си включват елементи на наказателна отговорност, независимо от 

избраното правно основание (член 33 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“)), което предполага, че целта на 

Предложението е да хармонизира административната отговорност, и като споделя 

съмненията във връзка с потенциалните неблагоприятни последици от 

Предложението, по-специално от  предвидените в него размер на наказанията и 

обективна отговорност, върху основните права, утвърдени преди всичко в 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по която 

всички държави – членки на ЕС, са страни и по която самият ЕС се стреми да стане 

страна, и като счита, че транспонирането на Предложението, ако бъде прието, в 

националното право ще окаже значително въздействие както върху националното 

административно право, така и върху националното наказателно право, 

 

като взе под внимание заключението на комисията по бюджет и финанси на Сейма, 

 

като подложи на оценка заключенията на Правния отдел на администрацията на 

Сейма и на Отдела по европейско право към Министерството на правосъдието относно 

Предложението,  
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като отбелязва, че основанието за Предложението е засилването на митническото 

сътрудничество между държавите членки и между тях и Комисията, посочено в член 33 

от ДФЕС, въпреки че по същество то има за цел да гарантира установяването на рамка, 

отнасяща се до наказанията за нарушения на някои задължения, произтичащи от 

митническото законодателство на Съюза, като по този начин прилага митническото 

законодателство на Съюза и допринася за правилното изпълнение на тези наказания, 

т.е. има за цел да хармонизира мерките за принудително изпълнение на митническото 

законодателство на Съюза, които до момента попадат в обхвата на националното 

законодателство на държавите членки, и 

 

като счита, че член 33 от ДФЕС е целесъобразното правно основание за 

законодателен акт на ЕС, който има за единствена или основна цел задълбочаването на 

митническото сътрудничество между държавите членки и/или между тях и Комисията; 

 

след като подложи на оценка следните цели, посочени от Комисията: 1) да се осигури 

по-нататъшното спазване на международните задължения на Съюза; 2) да се предвиди 

рамка на Съюза за еднообразно правоприлагане на митническото законодателство на 

Съюза от гледна точка на нарушенията и наказанията; 3) да се утвърдят 

равнопоставени условия на конкуренция за икономическите оператори в рамките на 

митническия съюз, и като стигна до заключението, че тези цели са само косвено 

свързани с митническото сътрудничество между държавите членки и между тях и 

Комисията, поради което избраното правно основание (член 33 от ДФЕС) за 

Предложението не позволява на Съюза да предприема действия за установяването на 

рамка, отнасяща се до нарушенията на митническото законодателство на Съюза, и за 

определянето на наказания за тези нарушения,  

 

като има предвид, че не може да се счита, че Предложението е в съответствие с 

принципа на субсидиарност, по-специално с оглед на това, че то нарушава 

изискванията на принципа на предоставената компетентност, съгласно който Съюзът 

действа само ако Договорите предвиждат правно основание за действието, 

 

като отбелязва, че целта на Предложението – да се постигне ефективно прилагане и 

правилно и еднообразно правоприлагане на митническото законодателство на Съюза, 

няма да бъде постигната, тъй като съображение 6 от Предложението гласи, че 

„Настоящата директива не определя дали държавите членки следва да прилагат 

административни наказания или наказания, имащи наказателноправен характер, по 

отношение на посочените митнически нарушения“, следователно третирането на 

нарушенията на митническото законодателство ще продължи да бъде съществено 

различно в целия Съюз, т.е. санкциите, които могат да бъдат налагани в отделните 

случаи от държавите членки, ще се различават по своя характер и тежест,  

 

като има предвид, че Европейската комисия не е представила достатъчни основания 

за това, че установяването на общ списък на нарушения на митническото 

законодателство и на вида и размера на наказанията за такива нарушения на равнището 

на Съюза е незаменим инструмент за насърчаването на сътрудничеството между 

митническите органи в рамките на Съюза и между последните и Комисията, 

 

решава, че: 
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предложението на Европейската комисия за директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите 

нарушения и наказания (COM(2013) 884) вероятно не е в съответствие с принципа 

на субсидиарност. 

 


