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Retsudvalget 
 

23.7.2014 

BEGRUNDET UDTALELSE 

FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -

sanktioner 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det litauiske parlament, Seimas, har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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DA 

BILAG 

 

REPUBLIKKEN LITAUENS SEIMAS 
 

BESLUTNING OM EN BEGRUNDET UDTALELSE OM TILSIDESÆTTELSE AF 
NÆRHEDSPRINCIPPET I FORBINDELSE MED EUROPA-KOMMISSIONENS 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM 
UNIONENS RETLIGE RAMMER FOR TOLDOVERTRÆDELSER OG -

SANKTIONER COM(2013)0884 
 

 

 

Republikken Litauens Seimas,  

under henvisning til artikel 180
6
 i statutten for Republikken Litauens Seimas, og efter at have 

behandlet konklusionen fra Seimas' Udvalg om Europæiske Anliggender vedrørende en 

eventuel tilsidesættelse af nærhedsprincippet i forbindelse med Europa-Kommissionens 

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for 

toldovertrædelser og -sanktioner COM(2013)0884, 

vedtager konklusionen fra Seimas' Udvalg om Europæiske Anliggender vedrørende en 

eventuel tilsidesættelse af nærhedsprincippet i forbindelse med Europa-Kommissionens 

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for 

toldovertrædelser og -sanktioner COM(2013)0884. 
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REPUBLIKKEN LITAUENS SEIMAS 
UDVALGET OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER  

 
KONKLUSION OM EN EVENTUEL TILSIDESÆTTELSE AF 

NÆRHEDSPRINCIPPET I FORBINDELSE MED EUROPA-KOMMISSIONENS 
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM 
UNIONENS RETLIGE RAMMER FOR TOLDOVERTRÆDELSER OG -

SANKTIONER COM(2013)0884  
 

 

Dokument nr. ES-14-51  

 

9. juli 2014 nr. 100-P-71 

 

Om en eventuel tilsidesættelse af nærhedsprincippet i forbindelse med EU's lovforslag: 

Udvalget om Europæiske Anliggender, 

  

der har behandlet Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner COM(2013)0884 (herefter 

benævnt forslaget), der fastlægger de retlige rammer angående overtrædelser af Unionens 

toldlovgivning og sanktioner for sådanne overtrædelser, 

der har undersøgt konklusionen fra Seimas’ Retsudvalg angående forslaget og er enigt med 

udvalget i, at den foreslåede fastsættelse af sanktionsniveauet, indførelsen af regler om 

anvendelse af objektivt ansvar og definitionerne af overtrædelser af det foreslåede ansvar i sig 

selv indebærer elementer af strafferetligt ansvar uanset det valgte retsgrundlag (artikel 33 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter benævnt TEUF)), som 

forudsætter, at det er det administrative ansvar, forslaget har til formål at harmonisere, og 

også nærer bekymringer angående forslagets potentielle negative virkninger, navnlig hvad 

angår det heri fastlagte sanktionsniveau og objektive ansvar, de grundlæggende rettigheder, 

som først og fremmest er nedfældet i den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som alle EU-medlemsstaterne har 

tiltrådt, og som EU selv forsøger at tiltræde, samt deler den opfattelse, at gennemførelsen af 

forslaget - hvis det vedtages - i national lovgivning vil have en betydelig indvirkning på både 

national forvaltningsret og strafferet, 

 

der har taget hensyn til konklusionen fra Seimas’ Budget- og Finansudvalg, 

 

der har evalueret konklusionerne fra Seimas' juridiske afdeling og afdelingen for EU-ret 

under Justitsministeriet angående forslaget,  

 

der bemærker, at forslaget er baseret på en styrkelse af toldsamarbejdet mellem 

medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen som omhandlet i artikel 33 i TEUF, selv 

om forslaget i det væsentlige har til formål at sikre, at der fastlægges nogle rammer for 

sanktioner for overtrædelser af visse forpligtelser, der følger af EU’s toldlovgivning, og 

dermed gennemfører EU’s toldlovgivning og bidrager til håndhævelsen heraf, dvs. at 

harmonisere håndhævelsesforanstaltningerne i EU’s toldlovgivning, der hidtil har henhørt 
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under medlemsstaternes nationale lovgivning, og 

 

der finder, at artikel 33 i TEUF er et passende retsgrundlag for EU-lovgivning, hvis eneste 

eller væsentligste formål er at styrke toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og/eller 

mellem disse og Kommissionen; 

 

der har evalueret følgende mål, der er anført af Kommissionen: 1) at sikre yderligere 
overholdelse af Unionens internationale forpligtelser, 2) at skabe en EU-ramme for 
ensartet håndhævelse af toldlovgivningen med hensyn til overtrædelser og sanktioner, 
3) at styrke de lige vilkår for de økonomiske aktører i toldunionen, og konkluderet, at de 
kun indirekte vedrører toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og 
Kommissionen, hvorfor det valgte retsgrundlag (artikel 33 TEUF) i forslaget ikke 

bemyndiger EU til at handle i form af at fastlægge nogle rammer vedrørende overtrædelser af 

EU’s toldlovgivning og fastsætte sanktioner for disse overtrædelser,  

 

der mener, at det ikke kan hævdes, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

når det navnlig ikke opfylder kravene i henhold til princippet om kompetencetildeling, 

hvorefter EU kun må handle, hvis traktaterne giver et retsgrundlag herfor, 

 

der bemærker, at forslagets mål om at opnå en effektiv gennemførelse og en korrekt og 

ensartet håndhævelse af EU’s toldlovgivning ikke vil blive opfyldt, fordi det i betragtning 6 i 

forslaget anføres, at dette “direktiv [ikke] fastlægger[…], hvorvidt medlemsstaterne bør 

pålægge administrative eller strafferetlige sanktioner for disse toldovertrædelser”, hvorfor 

der fortsat vil være væsentlige forskelle med hensyn til behandlingen af overtrædelser af 

toldlovgivningen i EU, dvs. at de sanktioner, der kan pålægges i hvert enkelt tilfælde af 

medlemsstaterne, vil variere i art og alvorsgrad,  

 

der mener, at Europa-Kommissionen ikke har givet en tilstrækkelig begrundelse for, at 

oprettelse af en fælles liste over overtrædelser af toldlovgivningen og typen og niveauet af 

sanktioner for sådanne overtrædelser på EU-niveau er et uundværligt redskab til at styrke 

samarbejdet mellem toldmyndighederne i Unionen og mellem disse og Kommissionen, 

 

beslutter hermed, at: 

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens 

retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884) muligvis ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

 


