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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko litevského parlamentu k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů 
a sankcí 

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

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko litevského parlamentu týkající se výše uvedeného 
návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

 
PARLAMENT LITEVSKÉ REPUBLIKY (SEIMAS) 

 
USNESENÍ 

O ODŮVODNĚNÉM STANOVISKU K PORUŠENÍ  
ZÁSADY SUBSIDIARITY V NÁVRHU  

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  
O PRÁVNÍM RÁMCI UNIE, KTERÝ SE TÝKÁ  

PORUŠENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ A SANKCÍ COM(2013) 884,  
PŘEDLOŽENÉM EVROPSKOU KOMISÍ 

 
 

 

Parlament Litevské republiky (Seimas),  

v souladu s čl. 180 odst. 6 statutu Parlamentu Litevské republiky, po projednání závěru 
Výboru Parlamentu Litevské republiky pro evropské záležitosti ohledně možného nesouladu 
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká 
porušení celních předpisů a sankcí COM(2013) 884, předloženého Evropskou komisí, 
se zásadou subsidiarity, 

souhlasí se závěrem Výboru Parlamentu Litevské republiky pro evropské záležitosti ohledně 
možného nesouladu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, 
který se týká porušení celních předpisů a sankcí COM(2013) 884, předloženého Evropskou 
komisí, se zásadou subsidiarity. 
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PARLAMENT LITEVSKÉ REPUBLIKY (SEIMAS) 
ZÁVĚR VÝBORU PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
OHLEDNĚ MOŽNÉHO NESOULADU NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY O PRÁVNÍM RÁMCI UNIE, KTERÝ SE TÝKÁ 

PORUŠENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ A SANKCÍ COM(2013) 884, PŘEDLOŽENÉHO 
EVROPSKOU KOMISÍ, SE ZÁSADOU SUBSIDIARITY  

 
 

Dokument č. ES-14-51  
 

9. července 2014 č. 100-P-71 
 

o možném nesouladu legislativního návrhu EU se zásadou subsidiarity: 

Výbor pro evropské záležitosti 
 

po přezkoumání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, 
který se týká porušení celních předpisů a sankcí COM(2013) 884, předloženého Evropskou 
komisí (dále jen: návrh), který stanoví rámec porušení celních předpisů Unie a stanoví za tato 
porušení sankce, 

po přezkoumání závěru Výboru Parlamentu Litevské republiky pro právní záležitosti 
týkajícího se návrhu, vzhledem k tomu, že sdílí stanovisko výboru, že navrhované zavedení 
úrovně sankcí, ustanovení týkající se uplatňování striktní odpovědnosti a definice 
navrhovaných porušení odpovědnosti samy o sobě zahrnují prvky trestní odpovědnosti bez 
ohledu na zvolený právní základ (článek 33 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen: 

SFEU)), který stanoví, že cílem návrhu je harmonizovat administrativní odpovědnost, 

a vzhledem k tomu, že sdílí rovněž pochybnosti ohledně potenciálních nepříznivých dopadů 
návrhu, zejména pokud jde o úroveň sankcí a striktní odpovědnost v něm stanovenou, na 
základní práva, tak jak jsou zakotvena především Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod, jejímiž smluvními stranami jsou všechny členské státy EU a v níž 
se sama EU snaží stát smluvní stranou, a vzhledem k tomu, že sdílí stanovisko, že v případě 
schválení návrhu bude mít jeho transpozice do vnitrostátních právních předpisů významný 
dopad jak na vnitrostátní správní, tak na vnitrostátní trestní právo, 
 
po zohlednění závěru Rozpočtového a finančního výboru Parlamentu Litevské republiky, 
 
po posouzení závěrů týkajících se návrhu, které předložilo právní oddělení Kanceláře 
Parlamentu Litevské republiky a oddělení pro evropské právo ministerstva spravedlnosti,  
 
vzhledem k tomu, že návrh je založen na posílení celní spolupráce mezi členskými státy 
a mezi členskými státy a Komisí, na niž se odkazuje v článku 33 SFEU, ačkoli cílem návrhu 
je v zásadě zajistit vytvoření rámce, pokud jde o sankce za porušení některých závazků 
vyplývajících z celních předpisů Unie, tudíž provádění celních předpisů Unie a působení 
směrem k jejich řádnému prosazování, tj. harmonizovat opatření pro prosazování celních 
předpisů Unie, které dosud spadaly do oblasti působnosti vnitrostátního práva členských 

států, a 



 

PE537.176v01-00 4/4 NP\1032023CS.doc 

CS 

 
vzhledem k tomu, že je přesvědčen, že článek 33 SFEU představuje vhodný právní základ pro 
právní předpisy EU, jejichž jediným nebo hlavním cílem je zlepšení celní spolupráce mezi 
členskými státy a/nebo mezi členskými státy a Komisí; 
 

po posouzení následujících záměrů, které Komise specifikovala: 1) zajistit nadále soulad 
s mezinárodními závazky Unie; 2) stanovit rámec Unie pro jednotné prosazování celních 
právních předpisů, pokud jde o porušení a sankce; 3) zlepšit rovné podmínky pro hospodářské 
subjekty v celní unii, a vzhledem k tomu, že dospěl k závěru, že tyto záměry pouze nepřímo 
souvisejí se spoluprací mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí v celních 
věcech, tudíž zvolený právní základ (článek 33 SFEU) návrhu neopravňuje Unii k přijetí 
opatření za účelem vytvoření rámce týkajícího se porušování celních předpisů Unie 
a stanovení sankcí za toto porušování,  
 
s ohledem na to, že nelze prohlásit, že návrh je v souladu se zásadou subsidiarity, zejména 
nedodržuje-li požadavky zásady svěření pravomocí, podle níž Unie jedná pouze tehdy, pokud 
právní základ opatření stanoví Smlouvy, 
 
vzhledem k tomu, že cíl návrhu, jímž je dosažení účinného provádění a správného 
a jednotného prosazování celních právních předpisů Unie, nebude splněn, neboť v bodu 
odůvodnění 6 návrhu se uvádí, že „Tato směrnice nestanovuje, zda členské státy mají 
s ohledem na tato porušení celních předpisů uplatnit správní či trestněprávní sankce“, proto 

řešení porušení celních předpisů zůstane v rámci Unie podstatně odlišné, tj. bude se lišit 
povaha a přísnost sankcí, které mohou v každém jednotlivém případě uložit členské státy,  
 
s ohledem na to, že Evropská komise nedostatečně odůvodnila, že zavedení společného 
seznamu porušení celních předpisů a druh a úroveň sankcí za tato porušení na úrovni Unie je 
nezbytným nástrojem zlepšení spolupráce mezi celními orgány v Unii a mezi těmito orgány 
a Komisí, 
 
rozhodl takto: 
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení 
celních předpisů a sankcí COM(2013) 884, předložený Evropskou komisí pravděpodobně 
není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 


