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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ  

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας επί 

της προτάσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές 

κυρώσεις   

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη 

γνώμη επί της προαναφερόμενης πρόταση οδηγίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων  

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (SEIMAS) ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

COM(2013) 884 

 

 

 

Το Κοινοβούλιο (Seimas) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,  

σύμφωνα με το άρθρο 1806 του εσωτερικού κανονισμού του, έχοντας εξετάσει τα 

συμπεράσματα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας 

της Λιθουανίας όσον αφορά πιθανή παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο 

της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ενωσιακού νομικού πλαισίου για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές 

κυρώσεις COM(2013) 884,  

εγκρίνει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας από την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού νομικού πλαισίου για τις 

τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις COM(2013) 884. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (SEIMAS) ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

COM(2013) 884  

 

 

Έγγραφο αριθ. ES-14-51  

 

9 Ιουλίου2014 αριθ. 100-P-71 

 

Σχετικά με την πιθανή μη συμμόρφωση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς την αρχή της επικουρικότητας: 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

 

έχοντας εξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έκδοση οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις 

τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις COM(2013) 884 (εφεξής η πρόταση), με 

την οποία θεσπίζεται ένα πλαίσιο σχετικά με τις παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 

της Ένωσης και προβλέπονται κυρώσεις για τις παραβιάσεις αυτές, 

έχοντας εξετάσει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου της 

Λιθουανίας σχετικά με την πρόταση, συμμεριζόμενη την άποψη της εν λόγω επιτροπής ότι 

το προτεινόμενο ύψος των κυρώσεων, η θέσπιση αντικειμενικής ευθύνης και οι ορισμοί των 

προτεινόμενων παραβιάσεων για τις οποίες υπάρχει ευθύνη υποδηλώνουν καθεαυτά στοιχεία 

ποινικής ευθύνης ανεξάρτητα από την επιλεγείσα νομική βάση (άρθρο 33 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ), πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι η 

πρόταση αποσκοπεί να εναρμονίσει τη διοικητική ευθύνη, και συμμεριζόμενη τις επιφυλάξεις 

σχετικά με τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις της πρότασης, ιδίως όσον αφορά το ύψος των 

κυρώσεων και την αντικειμενική ευθύνη που προβλέπεται σε αυτή, στα θεμελιώδη δικαιώματα 

όπως αυτά κατοχυρώνονται, πρωτίστως και κατ' εξοχήν, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στην 

οποία είναι συμβαλλόμενα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην οποία επιδιώκει να καταστεί 

συμβαλλόμενο μέρος η ίδια η ΕΕ, και συμμεριζόμενη την άποψη ότι η μεταφορά της 

πρότασης, εφόσον εγκριθεί, στο εθνικό δίκαιο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο εθνικό, 

διοικητικό και ποινικό δίκαιο, 

 

έχοντας λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών 

του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας, 

 

έχοντας αξιολογήσει τα συμπεράσματα της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου της 

Λιθουανίας και του Τμήματος Ευρωπαϊκού Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με 

την πρόταση,  
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επισημαίνοντας ότι η πρόταση βασίζεται στην ενδυνάμωση της τελωνειακής συνεργασίας 

μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής που αναφέρεται στο 

άρθρο 33 ΣΛΕΕ, μολονότι κατ' ουσίαν η πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη θέσπιση 

ενός πλαισίου σχετικά με κυρώσεις για τις παραβάσεις ορισμένων υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης, εφαρμόζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 

την τελωνειακή νομοθεσία και συμβάλλοντας στη δέουσα εφαρμογή της, δηλαδή να 

εναρμονίσει τα μέτρα εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης τα οποία υπόκεινται 

μέχρι σήμερα στο πεδίο εφαρμογής  της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, και 

 

υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 33 ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τη 

νομοθεσία της ΕΕ, ο αποκλειστικός ή κύριος σκοπός της οποίας συνίσταται στην ενίσχυση 

της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και/ή μεταξύ των κρατών αυτών 

και της Επιτροπής· 

 

έχοντας εκτιμήσει τους ακόλουθους στόχους που όρισε η Επιτροπή: 1) να διασφαλιστεί 

περαιτέρω συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης· 2) να θεσπιστεί ένα 

ενωσιακό πλαίσιο για την ενιαία εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας όσον αφορά τις 

παραβιάσεις και τις κυρώσεις· 3) να αποκατασταθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για 

τους οικονομικούς φορείς στην τελωνειακή ένωση, και καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν μόνο έμμεσα την τελωνειακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και μεταξύ των κρατών αυτών και της Επιτροπής, και ότι συνεπώς η επιλεγείσα 

νομική βάση (άρθρο 33 ΣΛΕΕ) της πρότασης δεν εξουσιοδοτεί την Ένωση να λάβει μέτρα 

προκειμένου να θεσπίσει ένα μέτρο σχετικά με τις παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 

της Ένωσης και να προβλέψει κυρώσεις για τις παραβιάσεις αυτές,  

 

θεωρώντας ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της 

επικουρικότητας, ιδίως όταν αδυνατεί να συμμορφωθεί με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας 

σύμφωνα με την οποία η Ένωση δρα μόνον εφόσον η Συνθήκη προβλέπει μια νομική βάση 

για τη δράση αυτή, 

 

σημειώνοντας ότι ο στόχος της πρότασης που συνίσταται στην αποτελεσματική εφαρμογή 

και την ορθή και ενιαία εκτέλεση της τελωνειακής νομοθεσίας της Ένωσης δεν θα 

εκπληρωθεί, δεδομένου ότι η αιτιολογική σκέψη 6 της πρότασης ορίζει ότι “η παρούσα 

οδηγία δεν καθορίζει εάν τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν διοικητικές ή ποινικές 

κυρώσεις για παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας”, και ως εκ τούτου η αντιμετώπιση των 

παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας θα παραμείνει κατά βάση διαφορετική σε ολόκληρη 

την Ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι οι κυρώσεις που ενδέχεται να επιβάλλουν τα κράτη 

μέλη θα διαφέρουν ως προς τη φύση και τη βαρύτητά τους,  

 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δικαιολογεί επαρκώς ότι η θέσπιση ενός 

κοινού καταλόγου παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και ότι το είδος και το ύψος 

των κυρώσεων για τις παραβιάσεις αυτές σε ενωσιακό επίπεδο αποτελούν απαραίτητο μέσο 

για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών στην Ένωση και μεταξύ 

των αρχών αυτών και της Επιτροπής, 

 

αποφασίζει ότι: 

η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις 

τελωνειακές παραβιάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013) 884) ενδεχομένως δεν 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 


